
Ata da primeira (1ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 15 de 2 
março de dois mil e dezessete, às 17 horas no Auditório Azul, localizado nas 3 

dependências da FACE, com a presença dos professores: Aldery Silveira 4 
Júnior, Adalmir de Oliveira Gomes, André Luiz M. Serrano, Caio Cesar de 5 
Medeiros, Carlos Rosano Pena, como presidente da mesa, Danielle Sandi 6 
Pinheiro, Debora Dorneles Barem, Diego Mota Vieira, Doriana Doroit, Eluiza 7 
Alberto de Morais Watanabe, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Francisco 8 

A. Coelho Júnior, Helena Araujo Costa, Herbert Kimura, João Carlos Neves de 9 
Paiva, José Marcio Carvalho, Josivânia Silva Farias, Leonardo Silveira Conke, 10 
Marcos Alberto Dantas, Maria Amélia de Paula Dias, Marina Figueiredo 11 
Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Pedro 12 
Robson Pereira Neiva, Rafael B. Porto, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, 13 

Roque Magno de Oliveira, Silvia Araújo dos Reis, Siegrid Guillaumon, Silvia 14 

Araújo dos Reis, Tatiane Paschoal, Tomás de Aquino Guimarães, Valmir Emil 15 
Hoffmann, Vinicius Amorim Sobreiro, Victor Rafael Rezende Celestino e a 16 

profa. voluntária Vanessa Cabral Gomes. Justificaram a ausência os 17 
professores Ivan Ricardo Gartner, Gisela Demo e Elaine Rabelo de Neiva. 18 
Como representante dos funcionários: Elizânia de Araújo. Aberta a reunião, o 19 

presidente do Colegiado – prof. Carlos Rosano Peña saudou e agradeceu a 20 
todos os presentes e iniciou os informes lembrando que o tempo de reunião 21 
estava estipulado em duas horas e que as intervenções deveriam ser breves. O 22 

prof. Carlos Rosano fez a leitura dos pontos de pauta e solicitou a inclusão dos 23 
informes dos profs. José Márcio e Valmir Emil e a apreciação do pedido de 24 

adiamento do afastamento para o pós-doutorado do prof. Ivan como ponto de 25 
pauta. Todos os pontos de pauta foram aprovados por unanimidade. Informes 26 
Gerais: a. Apresentação e boas vindas ao prof. Rafael Rabelo, aprovado no 27 

último concurso de Logística e Sistemas e a servidora, Elizânia de Araújo, que 28 

veio para compor o quadro dos técnicos administrativos como chefe da 29 
secretaria. b.  Andamento do Concurso de Produção e Operações. Depois de 30 
uma breve explicação do prof. Evaldo sobre a situação do concurso, foi 31 

decidido acrescentar o item como ponto de pauta e adiantá-lo. Decisão 32 

aprovada por unanimidade. Item 1. A profa. Doriana explicou a necessidade da 33 
divisão do concurso em duas etapas e da formação de duas bancas distintas 34 
para avaliar os candidatos, tendo em vista o grande número de inscritos e a 35 
duração das provas. Os profs. Aldery e Rafael Rabelo concordaram em 36 
participar como membros da banca do concurso. Colocado em votação, o item 37 

foi aprovado por unanimidade. d. O presidente da mesa voltou aos informes e 38 
passou a palavra ao prof. Valmir que falou sobre a importância do ENANPAD 39 
2017 e da necessidade da colaboração de todos. Informou que a profa. Patrícia 40 
e o prof. Tomás estão coordenando o evento e lembrou que o prazo final para 41 

a submissão dos trabalhos é dia 02 de maio. e. O presidente da mesa passou a 42 
palavra ao prof. José Márcio, que fez um balanço positivo sobre o evento de 43 
acolhimento aos calouros e informou sobre a visita de um prof. alemão à FACE 44 

no dia 28 de março às 16h. Item 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 45 
Item aprovado por unanimidade; Item 3. Aprovação das Decisões ad 46 
referendum: a. Homologação da matrícula, a pedido do DEG, de aluno 47 
refugiado Joseph Zumbila (República do Gongo). Aprovado por 48 
unanimidade; b.      Homologação dos resultados do processo de seleção e 49 
convocação dos professores substitutos: Nathalia de Melo Santos e 50 



Mauro Guilherme Maidana Capelari. Aprovado por unanimidade. Item 51 

4.   Criação da Comissão eleitoral do ADM. Em função de nova eleição 52 
departamental, a comissão para o processo eleitoral foi formada, sendo seus 53 

membros: prof. Aldery (presidente), profa. Siegrid, prof. Antônio Júnior, 54 
Alexandre Couto (técnico administrativo) e um representante do CA. O item foi 55 
aprovado por unanimidade. Item 5. Designação de um membro para a 56 
Comissão eleitoral da FACE. A FACE solicitou ao ADM que indicasse um 57 
docente para representar o Departamento. O prof. Leonardo Conke se 58 

voluntariou, sendo seu nome aprovado por unanimidade. Item 6. Renovação 59 
da Comissão de Reintegração. A profa. Patrícia explicou que com o seu 60 
afastamento e o da profa. Silvia a comissão ficaria somente com um membro 61 
(prof. Edgar), o que dificultaria as análises e cumprimento dos prazos. Sugeriu-62 
se a inclusão dos professores: Vitor Rafael, João Carlos e Rafael Rabelo na 63 

comissão. Item aprovado por unanimidade. Item 7. Comissão de Atividades 64 

Complementares. O presidente da mesa solicitou um candidato para 65 
acrescentar à comissão de Atividades Complementares. O prof. Caio 66 

concordou em participar. Colocado em votação, o item foi aprovado por 67 
unanimidade. Item 8. Renovação do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 68 
Depois da discussão sobre a importância do tema, foi aprovado por 69 

unanimidade a marcação de uma nova reunião para tratar exclusivamente 70 
sobre a renovação do núcleo docente estruturante. Item 9. Apreciação e 71 
Aprovação do projeto de pesquisa de Gestão Integrada Colaborativa das 72 

Informações Organizacionais coordenado pelo prof. Evaldo. O prof. Evaldo 73 
deu uma breve explicação sobre um possível projeto em parceria com o 74 

Ministério do Planejamento. A aprovação do mérito foi aprovada por 75 
unanimidade. Item 10. Apreciação do termo geral de cooperação entre o 76 
ADM e o PMI DF (Coordenação prof. José Márcio). O prof. José Márcio 77 

comunicou a todos que a cooperação foi efetivada. Aprovado por unanimidade. 78 

Item 11.  Apreciação da reedição em maio de 2017 do "Global Skills: 79 
Programa de Intercâmbio Internacional de Curta Duração" com a 80 
universidade parceira da UnB: University of Northern Iowa (Coordenação 81 

prof. José Márcio). O professor José Márcio explicou rapidamente sobre a 82 

programação dos intercambistas nas semanas dos dias 17 a 31 de maio e 83 
convidou a todos a participarem das atividades. Aprovado por unanimidade. 84 
Item 12.  Apreciação do pedido de Licença Capacitação dos professores: 85 
a. Pedro Murce: O presidente da mesa passou a palavra ao prof. Evaldo que 86 
procedeu a leitura do parecer do prof. Antônio Isidro, relator do processo. O 87 

pedido foi deferido e aprovado por unanimidade. b. José Carneiro: Em 88 
seguida o prof. Evaldo leu o parecer do prof. Antônio Jr., relator do processo de 89 
pedido de Licença Capacitação do prof. José Carneiro. O pedido foi deferido e 90 
aprovado por unanimidade. Item 13.  Apreciação do Plano de Estágio 91 

Probatório do prof. Vitor. O prof. Carlos Rosano passou a palavra ao prof. 92 
Vitor. Após um resumo do seu Plano de Estágio Probatório foi colocado em 93 
votação a sua aprovação. Plano aprovado por unanimidade. Item 94 

14.  Apreciação da solicitação de Revalidação de Diploma da aluna 95 
Andrea. A profa. Olinda procedeu a leitura do parecer do relator, que indeferiu 96 
o processo. Segundo a análise da comissão de Revalidação de Diploma, o 97 
curso não é reconhecido pelo MEC. Aprovado por unanimidade. Item 15. 98 
Adiamento do afastamento do prof. Ivan Gartner para o pós-doutorado. O 99 
prof. Carlos Rosano informou sobre o adiamento do afastamento do prof. Ivan 100 



para realização de estágio pós-doutoral no período de 2018/1. A solicitação de 101 

adiamento foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a 102 
reunião foi encerrada às dezenove horas e quinze minutos. Eu, Ana Claudia 103 

Benchimol, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. 104 


