
Ata da segunda (2ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 19 de abril de 2 

dois mil e dezessete, às 17 horas no Auditório Azul, localizado nas dependências da 3 

FACE, com a presença dos professores: Adalmir de Oliveira Gomes, Aldery Silveira 4 

Júnior, Alexandre Maduro de Abreu, Antônio Isidro da Silva Filho, Caio Cesar de 5 

Medeiros, Carlos Denner dos Santos Júnior, Carlos Rosano Pena, como presidente da 6 

mesa, Debora Dorneles Barem, Diego Mota Vieira, Doriana Daroit, Edgar Reyes 7 

Junior, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, 8 

Francisco A. Coelho Júnior, Ivan Ricardo Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José 9 

Carneiro, José Marcio Carvalho, Leonardo Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, 10 

Marcos Vinícius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula Dias, Olinda Maria Gomes 11 

Lesses, Rafael B. Porto, Rafael Rabelo Nunes, Rodrigo R. Ferreira, Siegrid 12 

Guillaumon,  Tomás de Aquino Guimarães, Vinicius Amorim Sobreiro, Victor Rafael 13 

Rezende Celestino e os professores voluntários (base Legal: Lei nº 9.608/1998) 14 

Carlos André de Melo Alves e Vanessa Cabral Gomes. Justificaram a ausência os 15 

professores: Danielle Sandi Pinheiro, Gisela Demo, Helena Araújo Costa, Herbert 16 

Kimura, Josivânia Silva Farias, Patrícia Guarnieri dos Santos e Tatiane Paschoal. 17 

Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. Aberta a reunião, o 18 

presidente do Colegiado – prof. Carlos Rosano agradeceu a presença de todos e 19 

passou aos pontos da pauta, lembrando que o tempo de reunião estava estipulado em 20 

duas horas e que as intervenções deveriam ser breves. Pauta aprovada por 21 

unanimidade. Item 1- Informes Gerais: a) Posicionamento do DGP sobre a 22 

liberação do código de vaga da professora aposentada Catarina Cecília Odelius, 23 

a transformação do código de vaga e reconhecimento do direito ao código de 24 

vaga da aposentadoria da professora Francy Soares Bogosian. A vaga da profa. 25 

Francy e comunicou sobre a transformação do código de vaga da profa. Catarina 26 

Cecília Odelius de Dedicação Exclusiva para Tempo Parcial de 20h, em virtude de 27 

compensação do banco de horas da UnB, por uso do referido banco no final do 28 

segundo semestre de 2016, para transformar um código de vaga de 20h, do professor 29 

aposentado Oscar Henrique Carvalho de Velloso Viana, para 40 h com dedicação 30 

exclusiva, com o objetivo efetivado de nomeação do professor Caio César Medeiros 31 

Costa. b) Eleição para a Direção da FACE. O presidente ressaltou que as normas 32 

para eleição da FACE foram enviadas por e-mail e relembrou o cronograma das 33 

atividades: o registro das Chapas será do dia 24 a 28 de abril, a campanha do dia 02 a 34 

05 de maio e a votação no dia 08 de maio. O prof. Ivan pediu a palavra e anunciou que 35 

concorrerá ao processo de eleição como presidente da Chapa e o vice será um 36 

professor do Departamento de Economia. O professor terminou sua fala pedindo o 37 

apoio de todos. c) Solicitação para inclusão na matriz curricular do curso de 38 

Administração de três disciplina optativas. O prof. Carlos Rosano explicou que o 39 

prof. Moises A. Resende Filho, do Departamento de Economia, está interessando em 40 

ofertar a disciplina “Espaço Regional Urbano e Meio Ambiente”. Aproveitou e falou 41 

sobre seu interesse em ofertar a disciplina “Eficiência e Produtividade” e o da profa. 42 

Maria Amélia em ofertar a disciplina “Monitoramento e Avaliação de Estratégias”. O 43 

prof. Edgar sugeriu que essa questão fosse tratada no Núcleo Docente Estruturante, já 44 

que a criação de disciplinas envolve a aprovação dos Colegiados Superiores e foi 45 

considerada a sugestão de consenso pelos membros do colegiado. d) Homenagem 46 

aos professores aposentados: Catarina Cecília Odelius e Oscar H. C. de Veloso 47 

Viana: O presidente da mesa propôs retirar o item de pauta, devido a impossibilidade 48 



de comparecimento da profa. Catarina e a indisponibilidade do prof. Oscar.  Item 2 - 49 

Aprovação da ata da reunião anterior: Item aprovado por unanimidade. Item 3 -50 

 Homologação da decisão da comissão de avaliação formada pelo chefe do 51 

departamento, Prof. Carlos Rosano, pela coordenadora do Núcleo Docente 52 

Estruturante, Profa. Patrícia e pelos coordenadores do curso de graduação 53 

diurno e noturno, os professores Marcos Dantas e Olinda sobre as áreas de 54 

conhecimento prioritárias para realização de concursos: O presidente da mesa 55 

passou a palavra ao prof. Evaldo Cesar, que relatou o parecer da comissão. Foi 56 

identificado que o eixo prioritário é o de Produção, Logística e Gestão da Informação e 57 

a disciplina prioritária é Logística Empresarial. Colocado em votação, o item foi 58 

aprovado por unanimidade. Item 4 - Aprovação de Decisões Ad referendum - 59 

Apreciação dos projetos: Especialização Lato Sensu MBA Executivo em 60 

Governança e Investigação sobre Inovação em Artefatos Tecnológicos para 61 

apoio à Gestão de Recursos Humanos no Serviço Público Federal. O prof. Evaldo 62 

Cesar informou que o documento foi enviado por e-mail e relatou que a Especialização 63 

Lato Sensu MBA Executivo em Governança já havia sido aprovada em reunião 64 

anterior, mas devido a alguns ajustes, precisou ser votada novamente. Depois, 65 

explicou resumidamente os objetivos do projeto de pesquisa Investigação sobre 66 

Inovação em Artefatos Tecnológicos para apoio à Gestão de Recursos Humanos no 67 

Serviço Público Federal. Os projetos foram aprovados por 29 (vinte e nove) votos a 68 

favor e 2 (duas) abstenções.  Item 5 - Apreciação do parecer pedido de Licença de 69 

Capacitação do professor Carlos Denner dos Santos Júnior. O presidente da 70 

mesa passou a palavra ao prof. Rafael Porto, relator do processo, que foi favorável ao 71 

pedido de Licença Capacitação do prof. Carlos Denner. O prof. Rafael Porto ressalvou 72 

que o período solicitado é de setembro a novembro deste ano. Item aprovado por 73 

unanimidade. Item 6 - Decisão de utilização do código de vaga disponível 74 

decorrente da aposentadoria da professora Catarina Cecília Odelius. O prof. 75 

Carlos Rosano lembrou que o código de vaga é de 20 (vinte) horas e apresentou as 76 

seguintes sugestões: elaborar novo concurso; chamar o próximo candidato aprovado 77 

ou analisar os pedidos de redistribuição. Depois da discussão, foi colocado em 78 

votação qual medida adotar. Por 23 (vinte e três) votos a favor e 3 (três) abstenções 79 

ficou decidido convocar o próximo candidato aprovado no último concurso. Item 7 - 80 

Apreciação e aprovação das normas e calendário do processo eleitoral para a 81 

Chefia do Departamento de Administração. O prof. Carlos Rosano cedeu a palavra 82 

ao prof. Aldery Silveira que apresentou o cronograma inicial do processo eleitoral, 83 

colocou-se a disposição para esclarecer eventuais dúvidas e finalizou solicitando 84 

sugestões quanto ao calendário proposto. O prof. Rafael Rabelo pediu a palavra e 85 

questionou se a candidatura ao cargo é restrita aos professores com regime de 86 

Dedicação Exclusiva. O prof. Aldery explicou que o regulamento segue o mesmo 87 

padrão para eleição dos reitores e diretores das faculdades, e que segundo este, é 88 

necessário que o professor possua o regime de Dedicação Exclusiva, por fim, o 89 

professor aconselhou uma consulta formal ao Departamento Jurídico. O prof. Diego 90 

pediu a palavra e sugeriu ampliar o período de campanha para que os candidatos 91 

apresentem suas propostas com mais calma. O Colegiado decidiu estender o período 92 

de campanha e estabeleceu o seguinte calendário: no período de 20 (vinte) a 24 (vinte 93 

e quatro) de abril - inscrição das Chapas; no dia 25 (vinte e cinco) de abril – 94 

apreciação e homologação das Chapas inscritas; no período de 26 (vinte e seis) de 95 

abril a 05 (cinco) de maio - campanha eleitoral; nos dias 08 (oito) e 09 (nove) de maio 96 



– eleições; e no dia 09 (nove) de maio, após às 21 (vinte e uma) horas - apuração das 97 

eleições e proclamação do resultado. Aprovado por unanimidade o novo calendário e 98 

a delimitação de professores DE para o cargo de Chefe de Departamento.  Item 8 -  99 

Apreciação dos projetos de extensão sob as coordenações dos professores: 100 

Patrícia Guarnieri dos Santos (Laboratório de Jogos de Empresas) e Caio Cesar 101 

Medeiros Costa (Tecnologia e Impacto Social). Os projetos de extensão foram 102 

aprovados por unanimidade. Item 9 - Apreciação do Plano de Trabalho Estágio 103 

Probatório do prof. Rafael Rabelo Nunes. Depois de um breve resumo sobre seu 104 

Plano de Trabalho de Estágio Probatório, o item foi colocado em votação e aprovado 105 

por unanimidade. Item 10 - Retificação da ata 04/2016 de reunião do colegiado, 106 

com a inclusão da aprovação do Plano de Estágio Probatório do Professor João 107 

Carlos Neves de Paiva. Item aprovado por unanimidade. Item 11 -  Apreciação da 108 

inclusão dos pré-requisitos na disciplina MMQD 2.  O presidente da mesa cedeu a 109 

palavra ao prof. Victor Rafael que relatou o interesse em lecionar MMQD2, e assim, 110 

fortalecer a área quantitativa do departamento de ADM. O professor explicou que hoje 111 

a disciplina possui apenas um pré-requisito (MMQD1), o que limita matricular alunos 112 

de outros departamentos. Por este motivo, depois de consultar alguns professores da 113 

área, sugeriu adicionar um pré-requisito optativo, que seriam as disciplinas: Pesquisa 114 

Operacional 1,ofertada pelo Departamento de Estatística, Pesquisa Operacional em 115 

Engenharia 1, ofertada pelo Departamento de Engenharia, Pesquisa Operacional, 116 

ofertada pela Faculdade de Planaltina. O professor defendeu que uma maneira de 117 

garantir a oferta da disciplina mantendo o fluxo constante da mesma, seria atraindo 118 

alunos de outros departamentos. Aberta a discussão, alguns professores 119 

questionaram sobre a demanda dos alunos de Administração e a intenção em ofertar a 120 

disciplina a alunos de outros cursos. O prof. Victor Rafael explicou e exemplificou a 121 

necessidade da diversidade em sala de aula com abertura de novas possibilidades. O 122 

prof. Tomás de Aquino pediu a palavra e sugeriu o acompanhamento de 1 (um) ano e 123 

meio a 2 (dois) anos para avaliar a real necessidade em ofertar a disciplina. A 124 

sugestão foi acatada pelo Colegiado, sendo aprovada por unanimidade. Item 12 -125 

  Apreciação e aprovação dos pareceres dos processos de Reintegração. O relato 126 

do parecer ficou a cargo do membro da comissão de reintegração, professor Edgar 127 

Reyes, que apresentou os pedidos dos alunos: Isabela de Paiva Pinheiro, mat: 128 

14/0022520, Ana Beatriz Queiroz Rollemberg, mat: 12/0140047, Milena Marques 129 

Mendes Tavares, mat: 11/0133480, Eduardo Mesquita de Oliveira Fatureto, mat: 130 

14/013041, Rafael Cintra Calvette, mat: 10/0120172, Giovanna Momenté Araujo 131 

Queiroz, mat: 14/0141685, Davi Elias Melo da Costa, mat: 11/0010540, Thiago Cunha 132 

Moraes, mat: 14/0163883, Gabriel Silveira de Medeiros, mat: 12/0011948, Camilla 133 

Helou, mat: 12/0113171, Charles Ewerton de As, mat: 10/0096662, Ronan Machado 134 

Lourenço, mat: 10/0059554, que foram deferidos. As solicitações dos alunos: Kevin 135 

Willian dos Santos Almeida, mat: 13/0118982, e Aline Martins, mat: 12/0006120,foram 136 

indeferidas. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Item 13 -  Aprovação 137 

da solicitação de uma vaga para realização de concurso público para o cargo de 138 

Professor Titular. O prof. Evaldo Cesar esclareceu que para pleitear a vaga de 139 

Professor Titular o curso precisa ter nota 5 (cinco) no ENADE, e por isso, este é um 140 

bom momento para o Departamento solicita-la. O prof. Tomás de Aquino pediu a 141 

palavra e lembrou que esta é uma vaga adicional que envolve negociação com a vice-142 

reitoria e será preenchida via concurso público. Depois da conversa, o item foi 143 

aprovado por unanimidade. Item 14 - Apreciação das mudanças das normas e 144 



composição do NDE. Devido a ausência do relator, foi decidido retirar o item da 145 

pauta e será reapresentado na próxima reunião. Aprovado por unanimidade. Item 15 - 146 

Apreciação e aprovação do relatório final do curso de especialização em Gestão 147 

Judiciária. O prof. Alexandre Maduro informou que o documento foi enviado por email 148 

e resumiu o relatório final do curso de Especialização - Pós- graduação Lato Sensu em 149 

Gestão Judiciária. O item foi aprovado por unanimidade. Item 16 -  Análise e 150 

aprovação da continuidade da parceria entre o ADM (UnB) e a University of 151 

Northern Iowa (UNI). O prof. José Marcio fez um balanço das atividades e pediu a 152 

continuidade do programa. Item aprovado por unanimidade. Item 17 - Apreciação e 153 

aprovação do Calendário para atividades de monitoria 2/20017. O item foi retirado 154 

de pauta em função da necessidade de ausentar-se do professor Diego Mota, que 155 

solicitou o referido ponto de pauta, e será reapresentado na próxima reunião. Item 18 156 

– Assuntos Gerais: Não houve nenhuma colocação. Nada mais havendo a tratar, o 157 

presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezoito horas e quarenta 158 

minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata. 159 


