
Ata da segunda (2ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 
Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 08 de 
maio de dois mil e dezoito, às 17 horas no Auditório Azul, localizado nas 
dependências da FACE, com a presença dos professores: Aldery Silveira 
Júnior, Alexandre Maduro, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, 
Carlos Denner, Carlos Rosano Peña, Carlos André de Melo Alves, Debora 
Dorneles Barem, Diego Mota Vieira, Doriana Daroit, Edgar Reyes, Eluiza 
Alberto de Morais Watanabe, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Fabrício 
Oliveira Leitão, Francisco A. Coelho Júnior, Herbert Kimura, Ivan Gartner, João 
Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, como presidente da mesa, 
Leonardo Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinícius Soares Siqueira, 
Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Pedro 
Albuquerque, Pedro Robson Pereira Neiva, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, 
Roque Magno de Oliveira,  Siegrid Guillaumon, Tomás de Aquino Guimarães, 
Vanessa Cabral Gomes, Victor Rafael Rezende Celestino, Vinicius Amorim 
Sobreiro. Justificaram a ausência os professores: André Luiz Marques Serrano, 
Danielle Sandi, Elaine Rabelo, Gisela Demo, Helena Araújo, Josivânia Silva 
Farias, Marina Figueiredo, Paulo Henrique de Sousa Bermejo, Rafael B. Porto, 
Silvia Araújo e Solange Alfinito. Como representante dos funcionários: Ana 
Claudia Benchimol. Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. José 
Márcio, deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião. Informes: a) 
Organização do "Congresso de Gestão de Operações em Organizações 
Públicas - 2018". O prof. José Márcio explicou que está organizando junto 
com a profa. Patrícia, o prof. Fabrício e o prof. Marilson, a primeira edição do 
evento, que tem como objetivo principal discutir eficiência no setor público.  b) 
Atividades do programa internacional de curta duração com a 
Universidade. O presidente falou sobre o programa e sobre as ofertas de 
cursos de Inglês e Negócios Internacionais na Universidade de Iowa. Disse que 
existem alunos interessados em fazer o curso nos Estados Unidos. c) 
Importância de atividade de ensino a distância nas disciplinas via moodle. 
O prof. José Márcio percebeu que os professores que têm disciplina em 
atividade à distância foram menos afetados com as ocupações dos pavilhões e 
sugeriu essa estratégia de ação como alternativa em momentos onde 
aconteçam a ocupação de espaços de aula. Os professores Francisco e 
Débora Barem expressaram preocupação com o rumo que a manifestação dos 
alunos tomou. O prof. Rodrigo pediu a palavra e informou sobre Assembleia 
Geral da ADUnB que será realizada no dia 10/05 para tratar da posição dos 
professores quanto uma possível greve. d) Reserva das salas de reunião 1 e 
2 da FACE. A profa. Olinda explicou que o procedimento para a reserva das 
salas de reunião, para a defesa de monografia, será feita pelo chefe do 
departamento. e) Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu. O prof. 
Evaldo informou que foi solicitada a formação de uma segunda turma do curso 
de Pós Graduação em Gestão Pública Municipal, que iniciará em agosto de 
2019. O professor informou ainda que a coordenação de pós-graduação Lato 
Sensu está investindo em alguns cursos que estão em fase de aprovação final.  
2. Aprovação da ata da reunião anterior. A ata, que foi enviada por e-mail, foi 
aprovada por unanimidade. 3. Apreciação dos itens relativos a mudança de 
curso dos alunos: Gabriel Macedo de Lima (SEI 23106.046078/2018-25), 
Isabella Ribeiro de Sá (SEI 23106.046086/2018-71); Rafael Thurley Portella 
Caiado (SEI 23106.046087/2018-16); Julia Campos Xavier Cabral (SEI 



23106.051383/2018-39) e Christyan Fernandes de Souza (23106.051475/2018-
19 ). A profa. Olinda resumiu a situação dos candidatos e concluiu que todos 
atendem aos pré-requisitos. O item foi aprovado por unanimidade. 4. 
Apreciação do item aprovado ad referendum relativo a revalidação de 
diploma do candidato Luiz Paulo de Carvalho Vieira, 
(SEI 23106.127878/2017-65). O prof. José Márcio passou a palavra ao prof. 
Leonardo que explicou que a Comissão Permanente de Revalidação de 
Diplomas do Departamento de Administração, indicou a relação de disciplinas 
que poderão ser cursadas pelo requerente a fim de obter a revalidação do 
diploma. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 5. 
Apreciação do processo de equivalência das disciplinas 193321 - 
Engenharia Econômica (FGA) e 186201 - Cálculo Financeiro (ADM) (SEI 
23106.088463/2016-88.) A solicitação de equivalência entre disciplinas foi 
aprovada por unanimidade. 6. Apreciação do ad referendum relativo ao 
Projeto de Extensão Blockchain e Suas Aplicações - SEI 
23106.037017/2018-77. O prof. Carlos André falou brevemente sobre o projeto 
e lembrou que o mesmo já foi aprovado na Câmara de Extensão e na FACE. 
Em seguida, o prof. José Márcio colocou o ponto de pauta em votação. O 
projeto foi aprovado por unanimidade. 7. Apreciação do convênio de 
cooperação internacional com a  Universitas Brawijaya, da Indonésia - 
SEI 23106.050276/2018-93. O presidente da mesa fez um resumo sobre o 
acordo de cooperação internacional com a Universitas Brawijaya, da Indonésia. 
O item foi aprovado por unanimidade.  8. Apreciação do afastamento para 
Estágio Pós-Doutoral da profa. Siegrid Guillaumon Dechandt- 
SEI 23106.031898/2018-12. O prof. Antônio Júnior, relator do processo, 
concedeu parecer favorável à solicitação de afastamento da profa. Siegrid para 
estágio pós-doutoral. Depois de alguns esclarecimentos, o ponto de pauta foi 
colocado em votação e o item foi aprovado por unanimidade. 9. Apreciação do 
ad referendum relativo ao Projeto de Extensão "Avaliação Econômica de 
Projetos em Defesa", proposto pelo professor José Carneiro da Cunha 
Oliveira Neto - SEI 23106031437-2018-40. O projeto foi aprovado por 
unanimidade. 10. Apreciação do ad referendum relativo a solicitação de 
Colaboração Esporádica do Prof. Alexandre Maduro de Abreu para 
ministrar aulas no mini curso sobre gestão estratégica para os 
magistrados do Tribunal de Justiça de Tocantins - TJTO. SEI: 
23106012320/2018-67. O prof. Alexandre pediu a palavra e esclareceu que 
saiu para Colaboração Esporádica sem a aprovação do Colegiado, porque o 
ponto de pauta foi retirado da ata anterior. O prof. Victor explicou o ocorrido e o 
ponto de pauta foi votado e aprovado por unanimidade. 11. Apreciação do 
Acordo de Cooperação para o Projeto de Pesquisa Eficiência no 
gerenciamento de riscos de segurança operacional (safety oversight) com 
a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) - SEI 23106.024702/2017-52. O 
presidente da mesa passou a palavra ao prof. Victor, que explicou o Acordo de 
Cooperação e ponderou aspectos importantes do projeto. O prof. Aldery 
sugeriu uma mudança no texto original. Onde se lê: “ser dispensada no caso 
de ilegalidade explícita identificada pelo órgão financiador”. Leia-se: “atender a 
legislação em vigor”. O Colegiado concordou com a alteração no texto original 
e o item foi aprovado por unanimidade. 12. Homologação do relatório parcial 
do estágio probatório da profa. Maria Amélia de Paula Dias - SEI 
23106.040489/2018-15; O prof. João Carlos fez algumas considerações e 
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emitiu parecer favorável a aprovação do relatório parcial do estágio probatório 
da profa. Maria Amélia de Paula Dias. Item aprovado por unanimidade. 13. 
Apresentação da discussão do mérito do projeto do curso de 
Especialização. O prof. José Márcio passou a palavra ao prof. Pedro 
Albuquerque que explicou que, em parceria com outros professores, irá 
oferecer à comunidade um MBA em Data Science aplicado a Administração e 
falou da alta demanda por algumas instituições. Feita a votação do mérito do 
projeto, este foi aprovado por unanimidade. 14. Assuntos Gerais: A profa. 
Débora saudou a todas as mães e desejou um Feliz Dia das Mães a todos. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a 
reunião, às dezoito horas e dezenove minutos, da qual eu Ana Claudia 
Benchimol, lavrei a presente Ata. 
 
 
 


