
Ata da terceira (3ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 15 de 

maio de dois mil e dezessete, às 17 horas no Laboratório de Informática, 

localizado nas dependências da FACE, com a presença dos professores: 

Aldery Silveira Júnior, Alexandre Maduro de Abreu, Antônio Isidro da Silva 

Filho, Caio Cesar de Medeiros, Carlos Denner dos Santos Júnior, Carlos 

Rosano Pena, como presidente da mesa, Debora Dorneles Barem, Diego Mota 

Vieira, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Helena Araújo Costa, Herbert 

Kimura, João Carlos Neves de Paiva, Leonardo Silveira Conke, Marcus 

Vinícius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula Dias, Marina Figueiredo 

Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, Rafael Rabelo, Roque Magno de 

Oliveira, Valmir Emil Hoffmann, Vinicius Amorim Sobreiro, Victor Rafael 

Rezende Celestino e a profa. voluntária Vanessa Cabral Gomes. Justificaram a 

ausência os professores: André Luiz Marques Serrano, Edgar Reyes Junior, 

Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Gisela Demo, Ivan Ricardo Gartner, 

Marcos Alberto Dantas, Josivânia Silva Farias, Patrícia Guarnieri dos Santos, 

Paulo Henrique de Sousa Bermejo, Siegrid Guillaumon. Como representante 

dos funcionários: Ana Claudia Benchimol, como representante dos alunos: 

Isabela Costa Ziller e como representante da Consultoria Junior: Laíra Brito de 

Olieveira. Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. Carlos Rosano 

agradeceu a presença de todos e passou aos pontos da pauta, lembrando que 

o tempo de reunião estava estipulado em no máximo duas horas e que as 

intervenções deveriam ser breves. Em seguida, o presidente da mesa, a pedido 

da profa. Helena, solicitou acrescentar um ponto de pauta: Indicação de 

coordenador do consórcio de Turismo. Feita a alteração, a nova pauta foi 

aprovada por unanimidade. 1. Informes: a. Situação do CA de 

Administração. O prof. Carlos Rosano passou a palavra a representante do 

CA, Isabela Costa, que explicou o motivo da ocupação da sala do MASC e 

pediu o apoio do departamento para recuperar a sala antiga ou a 

disponibilização de uma nova. O presidente sugeriu a participação do CA na 

próxima reunião do Conselho da FACE. A aluna afirmou que participará da 

reunião e solicitou o encaminhamento das futuras convocações. A profa. 

Débora recomendou fazer um levantamento sobre os motivos que levaram a 

Direção a pedir a desocupação do espaço do CA de ADM. O prof. Diego pediu 

a palavra e demostrou seu apoio ao Centro Acadêmico. O prof. Carlos Denner 

corroborou e aconselhou os alunos a pensarem em uma melhor comunicação 

entre eles e a UnB, para a construção de uma imagem positiva do Centro 

Acadêmico. A aluna agradeceu o apoio dos professores, explicou o motivo da 

ocupação do MASC e afirmou que o CA de Administração não tem interesse 

em dividir sala com os CAs de outros cursos por uma questão de identidade. O 

presidente concluiu a discussão manifestando o apoio do Colegiado em 

legitimar um espaço para o Centro Acadêmico de Administração. b.  Resultado 

do Processo Eleitoral da FACE.  O prof. Carlos Rosano divulgou o resultado 

do processo eleitoral da FACE. Após apuração verificou-se que a Chapa 1 



obteve 268 votos e a Chapa 2, 261 votos. O professor explicou que o resultado 

não foi divulgado porque será homologado na próxima reunião do Conselho. O 

prof. Leonardo pediu a palavra e sugeriu que na próxima eleição a comissão 

inicie as atividades com mais antecedência para que haja maior participação 

dos membros no processo. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 

Aprovada por unanimidade; 3. Homologação do resultado do processo 

eleitoral do ADM. O presidente passou a palavra ao prof. Aldery que fez um 

balanço positivo do processo de eleição do departamento e divulgou o 

resultado: do total de 130 votos, votaram 43 servidores técnico-administrativos 

e professores, dos quais 39 votos “sim”, 03 votos “não” e 01 voto em branco e 

dos 87 alunos que votaram, 83 votos “sim” e 04 votos “não”. A chapa foi 

proclamada eleita com 92,27% dos votos. O prof. Diego atentou para a 

inexpressiva participação dos alunos no processo, o prof. Aldery explicou que 

talvez a baixa motivação por parte dos alunos tenha sido causada pela falta de 

uma chapa concorrente. A representante do CA pediu a palavra, e afirmou que 

não houve ampla divulgação da Chapa nas salas. O prof. Caio, membro da 

comissão eleitoral, enfatizou que o representante do Centro Acadêmico foi 

convocado a participar de todas as reuniões e que o aluno não respondeu ou 

se apresentou em nenhuma. Colocado em votação a homologação do 

resultado do processo eleitoral do ADM, o item foi aprovado por unanimidade. 

4. Apreciação dos pareceres dos pedidos de transferência de curso 

interna para o ADM. O presidente da mesa passou a palavra a profa. Olinda 

que fez um resumo sobre os pedidos: Georgia Coelho Nasr (SEI 

23106.051433/2017-05), Lucas Claudino Lima (SEI 23106.051430/2017-63), 

Matheus Rodrigues (SEI 23106.051492/2017-75), Rafael Alves de Sena (SEI 

23106.045065/2017-58), Rodolfo Vieira Marra (SEI 23106.045073/2017-02). O 

item foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação e deliberação do 

Calendário para atividades de monitoria 2/2017. O presidente passou a 

palavra ao prof. Diego que pediu que nos próximos calendários para a seleção 

de monitores, elaborados pela secretaria, seja considerado o período de ajuste 

e substituição de monitores. 6. Apreciação do pedido de mudança de regime 

de trabalho da professora Olinda Maria Lesses de 40 horas para 

Dedicação Exclusiva (DE). O pedido de mudança de regime da profa. Olinda 

foi aprovado por unanimidade. 7. Recomposição da Banca de Professor 

Assistente para o concurso de Produção e Operações. O presidente 

passou a palavra ao prof. Evaldo Cesar que explicou que o concurso está 

previsto para o período de 26 a 30 de junho de 2017. A banca será composta 

pelos titulares, prof. Herbert Kimura, como presidente e prof. Rafael Rabelo. E 

pelos suplentes, prof. Vinícius Amorim e prof. João Carlos. O Colegiado 

concordou em definir os dois membros externos posteriormente. A composição 

da banca foi aprovada por unanimidade. 8. Apreciação do pedido do 

Decanato de Ensino de Graduação sobre o ingresso de dois estudantes 

indígenas no curso de Administração, sem comprometer as vagas 

oferecidas atualmente. O prof. Carlos Rosano explicou que recebeu um 



pedido de ingresso, via DEG, de dois estudantes indígenas no curso de 

Administração e sugeriu aceitá-lo mediante prévio curso de nivelamento. Após 

discussão, o presidente da mesa sugeriu duas votações: 1ª) aprovar ou 

reprovar o pedido do DEG e a 2ª) aprovar condicionado a um curso de 

nivelamento ou aprovar sem condições e com recomendações. O professor 

enfatizou que o departamento não possui condições de oferecer um curso de 

nivelamento e que este deverá ser ofertado pela Universidade. Colocado em 

votação a primeira sugestão: com 14 (quatorze) votos a favor, 3 (três) votos 

contra e 1 (uma) abstenção foi decidido aprovar o pedido de ingresso. O 

presidente seguiu com a segunda votação: com 6 (seis) votos a favor de 

aceitar os alunos mediante  participação em curso de nivelamento, 7 (sete) 

votos a favor da aprovação sem condições e com recomendações e 5 (cinco) 

abstenções, foi decidido a aprovação sem condições e com recomendações da 

realização de um curso prévio de nivelamento. O Colegiado decidiu aceitar o 

ingresso dos dois estudantes indígenas. 9. Indicação de coordenador do 

consórcio de Turismo. O presidente da mesa passou a palavra à profa. 

Helena que lembrou que é a representante do departamento no consórcio de 

turismo. A professora explicou que o consórcio, a cada dois anos, muda de 

coordenação e que no final deste mês acaba o mandato do coordenador atual 

e que o próximo indicado é o prof. Dr. João Paulo Faria Tasso. A professora 

concluiu a fala afirmando que todos os consorciados precisam referendar o 

nome do indicado nos colegiados das unidades consorciadas. Foi aprovada por 

unanimidade a indicação do prof. Dr. João Paulo Faria Tasso como 

coordenador do consórcio de Turismo. 10. Apreciação das mudanças das 

normas e composição do NDE. O presidente da mesa cedeu a palavra ao 

prof. Evaldo que solicitou, em nome do NDE, a alteração de seu o regimento. O 

professor pediu a alteração, conforme email enviado pela profa. Patrícia, do 

artigo 2º que ficou com a seguinte redação: "Art. 2º Podem participar do NDE 

professores Assistentes, Adjuntos, Associados e Titulares, com efetivas 

atuações nos eixos temáticos e no colegiado do Curso/Departamento, que 

solicitem a participação de forma voluntariada e ratificados no colegiado do 

Departamento". Depois da conversa, o prof. Evaldo divulgou os nomes das 

professoras que se voluntariaram a participar da nova composição, as quais: 

Siegrid (Marketing); Helena (Administração Geral) e Maria Amélia (Estudos 

Organizacionais). Depois falou dos professores que já compõem o Núcleo: 

Adalmir (Administração Pública), Patrícia (Logística) e Evaldo (Representante 

da chefia). O prof. João Carlos pediu a palavra e se candidatou para também 

atuar na área de Marketing. A profa. Helena lembrou que é a primeira 

renovação do NDE e que esta será anual. A profa. Maria Amélia pediu a 

palavra e sugeriu votar a alteração da norma e posteriormente abrir a 

possibilidade para que os professores se candidatem a participar do NDE por 

área de atuação. Colocada em votação a alteração da redação do artigo 2º do 

regimento, o ponto foi aprovado por unanimidade. O prof. Caio pediu a palavra 

e aconselhou adiar a aprovação da composição do NDE. O prof. Diego propôs 



encontrar um jeito melhor de definir a nova composição do Núcleo Docente. O 

prof. Evaldo e a profa. Helena explicaram a importância de renovar o NDE com 

a adesão de membros voluntários, sem indicação de professores. O Colegiado 

aprovou por unanimidade discutir a nova composição do NDE na próxima 

reunião. 11. Assuntos gerais. O prof. Alexandre Maduro pediu a palavra e 

propôs prestar uma homenagem aos professores aposentados: profa. Catarina 

Odelius e prof. Oscar Velloso. O prof. Diego complementou e sugeriu que fosse 

incluída, no site do ADM, uma lista com o nome dos professores aposentados e 

in memoriam que passaram pelo Departamento de Administração nos últimos 

anos. As sugestões foram aprovadas por unanimidade. Não havendo mais 

nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e cinquenta minutos. Eu 

Ana Claudia Benchimol, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. 


