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Ata da terceira (3ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 28 de Agosto de dois mil e vinte, às 15 horas via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira
Júnior, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos Rosano Peña, Carlos André de Melo Alves,
Carlos Denner, Cecílio Elias Daher, Doriana Daroit, Débora Dorneles Barem, Diego Mota, Eluiza Alberto de
Morais Watanabe, Fabrício Oliveira Leitão, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, Helena Costa,
Herbert Kimura, Ivan Ricardo Gartner, José Marcio Carvalho, como presidente da mesa, Josivânia Silva
Farias, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Marina Figueiredo, Olinda Gomes Lesses,
Paulo Bermejo, Pedro Neiva, Rafael B. Porto, Rafael Rabelo Nunes, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno de
Oliveira, Siegrid Guillaumon, Solange Alfinito, Ta�ane Pascoal, Vanessa Cabral Gomes, Vinicius Amorim
Sobreiro. Jus�ficaram a ausência os professores: Danielle Sandi, Elaine Neiva, Evaldo Cesar Cavalcante
Rodrigues e Silvia Araújo. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol e Elizânia Araújo.
O presidente da mesa cumprimentou a todos e passou aos informes. 1) Informes:  a) O prof. José Márcio
informou que as inscrições de monitoria estão em andamento sob a supervisão do Alexandre, técnico da
secretaria do ADM. b) O presidente da mesa con�nuou e falou sobre o processo con�nuo de atualização
da composição das comissões permanentes do Departamento de Administração e da importância do
funcionamento destas comissões para o ADM. c) O prof. José Márcio concluiu seus informes fazendo uma
avaliação posi�va sobre o início do semestre le�vo, que está ocorrendo de maneira remota. d) O prof.
Rodrigo pediu a palavra e  informou sobre o trabalho da comissão de PPA e ETC, que está elaborando um
material com as normas para enviar posteriormente aos professores. 2. Aprovação da ata
da reunião anterior. O item foi aprovado com 33 votos a favor e três abstenções. 3. Processos aprovados
ad referendum – bancas de monografia não presenciais. Foram colocados em votação os processos SEI 
23106.052186/2020-51  (orientando do professor Rafael Barreiros Porto);  SEI  23106. 051212/2020-24
e  23106.050349/2020-61  (orientandos do Professor Fabrício Oliveira Leitão); SEI  23106. 048958/2020-
51 e SEI 23106.048773/2020-46 (orientandos da Professora  Elizânia de Araújo Gonçalves); SEI  23106.
049732/2020-77 (orientando da profa. Olinda Maria Gomes Lesses);  SEI 23106058224/2020-
80 (orientando do prof. Evaldo César Cavalcante Rodrigues; SEI 23106058223/2020-35  (orientando da
Professora Clarissa Melo Lima) e SEI 23106.054108/2020-91 (orientando da profa. Eluiza Alberto de
Morais Watanabe). O prof. Aldery pediu a palavra e ques�onou a interpretação da resolução e sugeriu a
votação das bancas não presenciais em bloco. O presidente da banca acatou a sugestão para os futuros
processos e colocou o item em votação. Os processos foram aprovados por unanimidade. 4.Contratação
de professores voluntários. A contratação dos professores: Bárbara de Oliveira Vieira
(SEI 23106.059140/2020-63), Wagner Lopes Dias (SEI 23106.058452/2020-50) e Pedro Henrique
Rodrigues de Souza (SEI 23106.058190/2020-23) foram aprovadas por unanimidade. 5. Processos
aprovados Ad referendum: a) SEI 2310.048958/2020-51. A banca de monografia do orientando da profa.
Elizânia A. Gonçalves foi aprovada por  unanimidade; b) SEI 23106.056058/2020-87. O prof. José Márcio
falou sobre a aprovação ad referendum do Termo de Adesão da professora de voluntária Karoll Haussler
Carneiro Ramos. O prof. Caio pediu a palavra e ques�onou a contratação da professora, já que a mesma
entrou com um processo jurídico contra a Universidade e a sua contratação poderia representar um risco
e manifestou-se contra a aprovação do ponto de pauta. A profa. Marina sugeriu que poderia ser uma
possibilidade fazer uma consulta à PJU para saber se há algum impedimento e, desta maneira, resguardar
a chefia e o departamento de qualquer problema futuro. Depois de uma breve discussão, o item foi
colocado em votação e aprovado com 19 votos a favor, 6 votos contra e 10 abstenções. c) SEI
23106.065711/2020-07, SEI 23106.065710/2020-54 , SEI 23106.065704/2020-05. Os processos de
reintegração dos alunos Rodrigo W. de Souza, Arícia Cris�na O. Aguiar e Clevysson de A. A. do
Nascimento, respec�vamente, foram aprovados por unanimidade. d) SEI 23106. 101002/2019-51. O prof.
José Márcio passou a palavra à profa. Josivânia que relatou a sua experiência em seu estágio pós-doutoral
e explicou que está na fase de prestação de contas com a CAPES. A aprovação do relatório foi aceita por
unanimidade.  6. Colaboração esporádica do prof. Herbert Kimura SEI 23106.044257/2020-42 e SEI
23106.073878/2020-33. Os relatores Aldery e Vinícius, respec�vamente, fizeram algumas ressalvas e
deferiram os processos. O prof. Kimura explicou que foram feitas as alterações solicitadas. Colocado em
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votação, os pedidos de colaboração esporádica foram aprovadas por unanimidade. 7.Proposta do curso
de especialização em Gestão de Logís�ca e Operações em Organizações Públicas de Saúde, em parceria
com o Ministério da Saúde (SEI . 23106.079924/2020-16). O prof. Fabrício Leitão, relator do processo,
apresentou parecer favorável a proposta do curso de Especialização. O item 7 foi aprovado por
unanimidade. 8.Banca não presencial das defesas do TCC dos alunos do MBA em Gestão de Projetos. O
relator, prof. Aldery, solicitou que as bancas não presenciais do curso de especialização, que fossem
apresentadas nas plataformas digitai. As bancas remotas seriam ins�tuídas  como alterna�vas válidas
para defesa e aprovação de monografias de graduação e especialização. O prof. José Marcio estendeu o
pedido às bancas de monografia da graduação. Colocado em votação a aprovação das bancas não
presenciais em bloco, o item foi aprovado por unanimidade. 9.  Projeto de extensão Retrato Acadêmico
do Departamento de Administração proposto pelo prof. Diego Mota e pela profa. Siegrid Guillaumon
(SEI  23106.071060/2020-86). Os professores Diego Mota e Siegrid Guillaumon falaram sobre os
obje�vos principais do projeto. A profa. Ta�ane Paschoal, relatora do processo, emi�u parecer favorável
ao projeto de extensão. O item foi aprovado por unanimidade. 10. Proposta de projeto de extensão da
Planejamento e Construção de Carreiras Profissionais para Administradores (SEI 23106.071041/2020-
50). A profa. Siegrid falou sobre o projeto e o prof. José Márcio complementou a sua fala apresentando as
conquistas alcançadas através deste. O parecer do prof. Evaldo Cesar, relator do processo, foi favorável à
solicitação da renovação do citado projeto de extensão. Colocado em votação, o item foi aprovado por
unanimidade. 11. Alteração de carga horária do Professor Rafael Rabelo Nunes (SEI
23106.008661/2020-52). O relator, prof. Fabrício Leitão, explicou que sugeriu que fosse indicado outro
professor para analisar o caso ou que o mesmo fosse levado para discussão no colegiado e alegou não ser
entendedor dos princípios dos direitos citados pelo prof. Rafael Rabelo. Depois de um debate sobre a
situação do professor, o Colegiado decidiu que: o ADM referenda o apoio da chefia à ampliação de carga
horária do professor passando de 20h para 40h, reiterando o interesse do departamento no pleito
apresentado pelo professor. Colocado em votação o item foi aprovado por unanimidade. 12.Assuntos
Gerais . a) O prof. Rodrigo falou sobre a Comissão de Pesquisa e das três frentes em que ela irá atuar e
pediu a ajuda dos professores no preenchimento da planilha que será enviada pela comissão para a
elaboração de um por�ólio. b) A profa. Debora Barem parabenizou a todos pelo trabalho que estão
desenvolvendo neste momento e agradeceu a todos e principalmente ao prof. Roque e a profa Siegrid
pelo apoio prestado. Foi colocado em votação o acréscimo de um ponto de pauta. O acréscimo na pauta
foi aprovado por unanimidade. 13. Por sugestão da profa. Débora Barem e apoiado pelo prof. José
Márcio foi indicada uma moção de agradecimento ao prof. Roque Magno de Oliveira por todo suporte
prestado. O item foi aprovado por unanimidade. O prof. José Márcio encerrou a reunião. Nada mais
havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezessete e quinze minutos,
da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Benchimol, Técnico(a) em Secretariado do
Departamento de Administração da FACE, em 31/08/2020, às 17:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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