
25/11/2022 11:06 SEI/UnB - 8649851 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9642791&infra_sistema=… 1/2

 
Ata da oitava (8ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 08 de setembro de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, no
Auditório Azul da FACE (DT - 08/59) e via Zoom, sincronamente, com a par�cipação dos
professores: Aldery Silveira Júnior, Antônio Isidro, Caio Cesar de Medeiros, Carla Borges, Carlos Rosano,
Carlos André de Melo Alves, Carlos Henrique Marques da Rocha, Danielle Sandi, Débora Barem, Diego
Mota, Helena Costa, José Marcio Carvalho, Josivania Silva Farias, Leonardo Conke, Marcos Alberto
Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Marina Moreira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Pedro
Neiva, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, como presidente da mesa, Roque Magno,
Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Tomas de Aquino, Vanessa Cabral, Vinicius Amorim Sobreiro e
Victor Rafael Celes�no. Jus�ficaram a ausência os professores: Adalmir de Oliveira Gomes, Bruno
Eduardo Freitas Honorato, Emmanuel Sousa de Abreu, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo,
Herbert Kimura, Ivan Gartner, Luciano Rossoni, Paulo Bermejo, Solange Alfinito. Como representante dos
funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos, e passou aos
informes. 1. Informes: (a) O prof. Rodrigo anunciou o recebimento de cinco web cams, que foram
compradas na gestão anterior. Uma câmera ficará na sala da chefia, uma ficará na secretaria, e três
ficarão disponíveis para emprés�mo aos professores; (b) O prof. Rafael Rabelo informou que foi eleito
coordenador de pós-graduação do curso de Engenharia Elétrica, e se colocou à disposição para futuras
parcerias com o ADM. (c) A profa. Carla Borges avisou sobre o retorno da sua licença capacitação. Em
seguida, a profa. Carla agradeceu aos membros do NDE, especialmente à profa. Eluiza, pelo
acompanhamento do trabalho do núcleo no período em que esteve afastada. A profa. Carla seguiu,
e agradeceu ao prof. Rafael Rabelo por suas contribuições ao NDE, e concluiu seu informe, anunciando a
saída do prof. Rafael Rabelo do núcleo, e a entrada de um novo membro, o prof. Marcos Vinicius. (d) A
profa. Patrícia falou sobre as a�vidades da Semana Acadêmica do ADM, que aconteceram integralmente
no formato online, com uma média de 85 pessoas por curso. A profa. Patrícia finalizou o informe, e falou
da campanha de solidariedade que ainda está acontecendo, e que em breve será apresentado um
relatório sobre a Semana Acadêmica. (e) A profa. Vanessa falou que a coordenação do ADM marcou uma
reunião online com os alunos que par�ciparão do ENADE, a fim de instruí-los e conscien�zá-los da
importância da prova. (f) O prof. Marcos Dantas falou sobre a Amostra de Cursos na Semana Acadêmica,
com a finalidade de apresentar o curso para alunos do Ensino Médio, e problema�zou o material de
divulgação do ADM, que está defasado e carece de atualização. O prof. Rodrigo acolheu o feedback do
professor e disse que, de fato, o Departamento carece de material adequado para a divulgação do curso.
(g) O prof. Aldery falou sobre a dificuldade recente que o departamento tem enfrentada em tramitar
projetos de pós-graduação, pois há um entendimento também recente de que tais projetos devem
tramitar apenas por programas de pós-graduação. Como o ADM não tem PPG vinculado, a CPP está
proibindo o trâmite de projetos pelo Departamento, indicando que estes devem tramitar pelo PPGA. O
prof. Aldery informou que, em reunião realizada esta semana, com a par�cipação dele, da Direção da
FACE, do Decano de Pós-Graduação e outros dirigentes da reitoria vinculados ao assunto e à CPP, ficou
acordado que o Departamento entraria com recurso da decisão da Câmara, como modo de iniciar um
retorno ao entendimento anterior, que permite o ADM tramitar projetos de pós sem ter PPG vinculado,
como já é previsto na atual resolução. Enquanto este processo de alteração da norma e do entendimento
sobre o tema não ocorre na UnB, os projetos de pós do ADM devem con�nuar tramitando pelo
Departamento, mas também passando pelo PPGA. 2. Aprovação da ata da reunião anterior (em anexo). 
O prof. Rodrigo explicou que encaminhou no e-mail de convocação a ata errada, e disponibilizou a correta
no chat.  Para que os professores pudessem analisar com mais calma, o professor deixou o ponto 2 para
aprovação posterior. Como, ao final da reunião, não havia mais quórum para aprovação da ata, a
aprovação da ata da reunião 7 ficou para a reunião 9.  3. Apresentação do Retrato Acadêmico do ADM
2021. Relatores: profs. Diego Mota e Siegrid Guillaumon. Os alunos Kassia Rodrigues e Evanilton fizeram
uma breve apresentação, compar�lhada em slides, do Retrato Acadêmico do ADM. O prof. Diego
esclareceu que o material será impresso e entregue uma cópia à chefia do curso e uma à coordenação. A
profa. Siegrid parabenizou os alunos que estão par�cipando do projeto, da disposição de todos os
envolvidos e enfa�zou a qualidade das fotografias, da criação, e do design gráfico do documento. O prof.
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Diego destacou que o que não está registrado no La�es dos docentes, não aparece nos dados do Retrato
Acadêmico, já que todas as informações são coletadas na Plataforma. Vários professores e a chefia do
departamento de ADM parabenizaram o projeto, falaram da sua relevância e singularidade dentro da
UnB. 4. Mandado de segurança para matrícula de discente em MMQD 1. Relatora: profa. Olinda Lesses.
SEI 23106.093588/2022-78. A profa. Olinda explicou a situação da aluna que precisa cursar MMQD 1,
como sugerido pelo SAA/CCC, "a expressão atualmente registrada para MÉTODOS E MODELOS
QUANTITATIVOS DE DECISÃO 1 - ADM0047 é ( ( ADM0035 E MAT0025 ) ), porém deveria ser ( ( ADM0035
) E ( MAT0024 OU MAT0025 OU MAT0021 OU MAT0022 ) ) para que desse condição para os alunos que
ingressaram no curso de Administração antes de 2014 o cursarem, inclusive a discente demandante". O
presidente reforçou que, por se tratar de um mandado de segurança, a SAA pediu a manifestação do
Colegiado. Colocado em votação, a solicitação de matrícula da aluna em MMQD1 foi aprovada por
unanimidade. 5. Oferta de disciplinas do ADM para o 2/2022. Relatora: profa. Olinda Lesses. SEI
23106105432/2022-47. A profa. Olinda explicou que a lista de oferta será encaminhada à SAA, caso não
houvesse nenhum pedido de alteração até o fim desta reunião. A aprovação da lista de ofertas do ADM
para o 2/2022 foi aprovada por unanimidade. 6. Memory of Understanding (MOU) entre o ADM e a
Escola de Negócios John Molson (Concordia University, Montreal, Canadá). Relatora: profa. Siegrid
Guillaumon, em nome da comissão de internacionalização do ADM. SEI 23106.084990/2022-61. A
profa. Siegrid falou da relevância dessas parcerias para a internacionalização do curso e das
oportunidades para os alunos e para a própria UnB, que muitas vezes não tem o devido reconhecimento
fora do país. Depois de explicar o trabalho da comissão de internacionalização, que pretende criar um
“mini” INTI do ADM (ou da FACE), da importância do MOU e das parcerias com universidades
internacionais, o ponto 6 foi colocado em votação, e aprovado por unanimidade. 7. Memory of
Understanding (MOU) entre o ADM e a Escola de Negócios da Woxsen University (Hyderabad, Índia).
Relatora: profa. Siegrid Guillaumon, em nome da comissão de internacionalização do ADM. SEI
23106.086538/2022-34. O item 7, seguindo as explicações que foram dadas no item 6, foi aprovado por
unanimidade. 8. Resolução do ADM para distribuição de bolsas de monitoria. Relatora: profa. Silvia
Reis, em nome da comissão de monitoria do ADM. SEI 23106.104336/2022-81. Depois da discussão do
item 8, foi sugerido que o ponto fosse re�rado de pauta e a relatora, profa. Silvia, acatou a re�rada do
ponto e comunicou a sua saída da comissão de monitoria. 9. Assuntos gerais.  Nada mais havendo a
tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 19 horas e 26 minutos, da qual eu Ana
Claudia Benchimol, lavrei a presente ata.
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