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Ata da nona (9ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 26 de outubro 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 Henrique
Marques da Rocha, Carlos Denner, Cecílio Daher, Débora Barem, Eluiza Watanabe, Emmanuel Sousa de
Abreu, Gisela Demo, Herbert Kimura,  Ivan Gartner, Luciano Rossoni, Marcos Alberto Dantas, Marcus
Vinicius Soares Siqueira, Maria Amélia Dias, Marina Moreira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri,
Paulo Bermejo, Pedro Neiva, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, como presidente da
mesa, Roque Magno, Solange Alfinito, Vanessa Cabral e Vinicius Amorim Sobreiro. Jus�ficaram a
ausência os professores: Adalmir de Oliveira Gomes, Bruno Eduardo Freitas Honorato, Carlos Rosano,
Carlos André de Melo Alves, Danielle Sandi, Diego Mota, Fabrício Leitão, Francisco Antônio Coelho
Júnior, Helena Costa, José Marcio Carvalho, Josivania Silva Farias, Leonardo Conke, Siegrid Guillaumon,
Silvia Araújo dos Reis, Tomas de Aquino e Victor Rafael Celes�no. Como representante dos funcionários:
Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos, e passou aos informes. 1.
Informes: a) O prof. Rodrigo destacou que no semestre que se inicia teremos uma superação das
questões da pandemia, pois o CEPE revogou todas as decisões tomadas anteriormente em relação às
medidas de segurança, e assim, aos poucos, estamos voltando à normalidade. O presidente também
pediu cuidado com a saúde do corpo e da mente, pois como o período de aulas será mais curto que os
demais, devido aos feriados, o recesso de final de ano e a Copa do Mundo, teremos um semestre a�pico
e dinâmico; b) O presidente informou sobre a questão da alocação das salas, que foram resolvidas
previamente com o auxílio da profa. Olinda. Neste semestre, todos os professores do ADM possuem salas
de aulas, restando ainda algumas melhorias em termos de condições �sicas e localização das mesmas;
c) O prof. Rodrigo parabenizou a profa. Helena pela premiação do projeto Casoteca ADM, finalista do
Prêmio ANGRAD de Inicia�vas Inovadoras no Ensino de Administração. O presidente passou a palavra à
profa. Patrícia, coordenadora o evento. A profa. Patrícia parabenizou os envolvidos e falou sobre a
importância da par�cipação dos professores e da relevância do evento e agradeceu o apoio do ADM no
processo; d) O prof. Aldery informou sobre a nova regulamentação (Decreto GECC 11.069, de 10 de maio
de 2022) que não prevê o pagamento de GECC aos servidores da secretaria do ADM para par�ciparem da
logís�ca de preparação e de realização de cursos. Orientou os gestores dos cursos de pós-graduação que
priorizem a contratação de fundação de apoio para a gestão administra�va dos recursos oriundos de TED,
pois assim, os servidores poderão con�nuar a serem remunerados por este serviço de apoio, via RPA e
pagamento de bolsa, e não mais por GECC. 2. Aprovação das atas das reuniões. As atas das reuniões 7 e
8 foram aprovadas por unanimidade. 3. Inclusão de Métodos Esta�s�cos 1 como pré-requisito
alterna�vo para Probabilidade e Esta�s�ca e impacto em disciplinas do ADM – Proponente: Ins�tuto
de Ciências Exatas. Relatora: profa. Carla Borges, em nome do NDE. SEIs 23106.099238/2022-15 e
23106.113513/2022-11. O presidente explicou que o NDE foi favorável à inclusão de Métodos Esta�s�cos
1 como pré-requisito alterna�vo para Probabilidade e Esta�s�ca e impacto em disciplinas do ADM.
Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 4. Pedido de afastamento para pós-
doutoramento no país do prof. Tomas de Aquino Guimarães. Relator: prof. Herbert Kimura. SEI
23106.109526/2022-95. Na ausência do prof. Hebert, o presidente da mesa leu o parecer do relator do
processo, que concedeu parecer favorável à solicitação de afastamento para pós-doutoramento
encaminhada pelo prof. Tomas Guimarães. Colocado em votação, o item foi aprovado por
unanimidade. 5. Pedido de renovação de licença não remunerada para tratar de interesses par�culares
do prof. Pedro Henrique Melo Albuquerque. Relator: prof. Adalmir Gomes. SEI 23106.110273/2022-
01. Na ausência do relator, o presidente da mesa leu o parecer do prof. Adalmir, que recomendou o
deferimento da solicitação do prof. Pedro Albuquerque. O prof. Rodrigo ressaltou que a licença não terá
ônus de salário para a Universidade e que esta solicitação deve ser a úl�ma renovação possível do
professor. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 6. Pedido de interrupção de
licença capacitação da profa. Carla Borges. Relatora: profa Eluiza Watanabe. SEI 23106.039526/2022-
11. A relatora do processo, profa. Eluiza, explicou os pontos 6 e 7 e declarou-se favorável ao pedido de
interrupção da licença para capacitação da professora Carla Peixoto Borges. Colocado em votação, o item
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6 foi aprovado por unanimidade. 7. Relatório final de licença capacitação da profa. Carla Borges.
Relatora: profa. Eluiza Watanabe. SEI 23106.039526/2022-11. O presidente deu seguimento e colocou
em votação o item 7, que foi aprovado por unanimidade. 8. Processos aprovados Ad
Referendum. O prof. Rodrigo explicou que devido ao recesso de final de semestre alguns processos
precisaram ser aprovados Ad Referendum em função de prazos que os mesmos estão sujeitos neste
período e agradeceu aos pareceristas que ajudaram a não deixar tais processos re�dos: 8.1. Projeto de
pesquisa em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), a ser
realizado via TED. Proponente: prof. Aldery Silveira. Relatora: profa. Marina Moreira. SEI
23106.111736/2022-43. A profa. Marina apresentou parecer favorável ao projeto de pesquisa
apresentado pelo prof. Aldery. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 8.2. Pedido
de colaboração esporádica do prof. Luciano Rossoni. Relator: prof. Aldery Silveira. SEI
23106.112652/2022-27. O prof. Aldery apresentou parecer favorável ao pedido de colaboração
esporádica do prof. Luciano. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade.  8.3. Indicação
de projeto de internacionalização do ADM para o Edital FACE 10.2022. Proponente: prof. Bruno
Honorato. Relator: prof. Pedro Meneses. SEI 23106.112370/2022-20. Na ausência do relator, o
presidente da mesa leu o parecer do prof. Pedro Meneses, que concedeu parecer favorável à solicitação
do prof. Bruno. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. O prof. Rodrigo deu
con�nuidade à reunião, e ressaltou a importância dos acordos de intercâmbio firmados com países
asiá�cos, principalmente com a China. Em seguida, o presidente passou aos demais itens aprovados Ad
Referendum:   8.4. Acordo de intercâmbio com a Woxsen University, em Hyderabad, na Índia.
Proponente: Comissão de Internacionalização do ADM. Relator: prof. Carlos Rosano. SEI
23106.113683/2022-03. O relator foi favorável ao acordo de intercâmbio com a Woxsen University, em
Hyderabad, na Índia. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 8.5. Acordo de
intercâmbio com o Ins�tuto Politécnico Nacional dos Estados Unidos Mexicanos, na Cidade do México,
no México. Proponente: Comissão de Internacionalização do ADM. Relator: prof. Leonardo Conke. SEI
23106.077158/2022-17. O relator foi favorável ao acordo de intercâmbio com o Ins�tuto Politécnico
Nacional dos Estados Unidos Mexicanos, na Cidade do México, no México. Colocado em votação, o item
foi aprovado por unanimidade. 8.6. Memorando de Entendimento (MOU) com a Zhejiang Interna�onal
Studies University, em Hangzhou, na China. Proponente: profa. Siegrid Guillaumon. Relator: prof.
Herbert Kimura. SEI 23106.117780/2022-67. O relator foi favorável ao memorando de entendimento
(MOU) com a Zhejiang Interna�onal Studies University, em Hangzhou, na China. Colocado em votação, o
item foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais. A profa. Débora falou que será um semestre
complicado e desejou um bom semestre a todos.  O prof. Rodrigo esclareceu que algumas informações
importantes foram passadas nos informes e fez um breve resumo sobre o que foi dito. O prof. Aldery
sugeriu que o Departamento se manifestasse a favor da implementação de aulas híbridas. O prof. Rodrigo
sugeriu aguardar para saber o nível de restrição da proibição de eventos online e que o ADM e a FACE
estão presentes no CEPE a favor da flexibilização das a�vidades. Nada mais havendo a tratar, o presidente
do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 18 horas e 6 minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol,
lavrei a presente ata.
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