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Ata da terceira (3a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 30 de março de dois mil e vinte e um, às 17 horas via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Aldery Silveira Júnior, Alexandre
Maduro, Carlos Denner, Carlos André de Melo Alves, Carlos Henrique Marques da Rocha, Carlos Rosano
Peña, Cecílio Daher,  Débora Dorneles Barem, Diego Mota, Edgar Reyes, Elaine Neiva, Eluiza Alberto de
Morais Watanabe, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo,  João Carlos Neves de Paiva, José
Marcio Carvalho, como presidente da mesa, Josivania Silva Farias, Leonardo Conke, Marcos Alberto
Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Maria Amélia, Marina Moreira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia
Guarnieri, Paulo Bermejo, Pedro Meneses, Rafael Barreiros Nunes, Rafael Porto, Rodrigo R. Ferreira,
Roque Magno, Siegrid Guillaumon, Solange Alfinito, Silvia Reis, Ta�ane Paschoal, Tomas de Aquino,
Vanessa Cabral, Vinicius Amorim Sobreiro. Como professor subs�tuto: João Gabriel M. Souza. Jus�ficaram
a ausência os professores: Adalmir Gomes, Ivan Ricardo Gartner, Fabrício Oliveira Leitão, Pedro Neiva.
Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a
todos. O prof. Tomas pediu a palavra e pediu vista do ponto de pauta 8, referente a proposta de criação
da disciplina "LGBT nas Organizações" por parte do prof. Marcus Vinícius Siqueira. 1. Informes: a)
Organização da lista de oferta do ADM. O prof. José Márcio informou que a lista de oferta está
pra�camente pronta e será enviada brevemente. b) Distribuição de novos monitores para os professores
do ADM. O presidente da mesa falou que mesmo com a escassez de compras, 15 monitores foram
comprados, que a maior parte deles já foi distribuída aos professores que solicitaram e que os dois
restantes deverão ser u�lizados na secretaria ou no laboratório de informá�ca do ADM.  c) Pauta de
transição do NDE. A profa. Siegrid informou sobre o documento de proposta de transição do NDE que
está no SEI 23106.035622/2021-17. d) Informe prof. Diego Mota. O professor falou da importância da
iniciação cien�fica. e) Informe prof. Francisco. O professor pediu aos membros do eixo de EOGP que
respondam o e-mail até sexta-feira sobre as ações do eixo. f) Informe prof. Rafael Rabelo. O professor
falou dos 40 computadores e 4 impressoras à laser que poderão ser doados pelo Supremo para a UnB. g)
Informe prof. Edgar. Reforçou a necessidade de incen�vo aos colegas que par�cipem das a�vidades de
iniciação cien�fica, inclusive com alunos no Ensino Médio, ressaltou que são incia�vas muito respeitadas
pela comunidade cien�fica. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. Os professores Ivan Gartner e Rafael
Rabelo pediram a correção de seus nomes. A pauta anterior foi aprovada por unanimidade. 3. Apreciação
da submissão do projeto de extensão "Casoteca: Plataforma Digital de Aprendizagem com Casos de
Ensino" (SEI: 23106.120540/2020-88 ). O prof. Diego relatou a falta de compromisso do professor que
havia sido indicado primeiramente para emi�r o parecer, falou da dificuldade da tramitação do processo
e se solidarizou com a profa. Helena. O prof. Diego seguiu com a leitura do documento e concedeu
parecer favorável a aprovação do projeto de extensão. A profa. Helena falou sobre o projeto e foi
parabenizada por vários professores pela inicia�va. Colocado em votação, o item foi aprovado por
unanimidade.  4. Regulamento da comissão eleitoral que vai organizar a eleição da Chefia e Sub-Chefia do
Departamento de Administração. O prof. Aldery apresentou a proposta de calendário e ressaltou a
importância da par�cipação dos docentes e dos técnicos administra�vos neste processo. O prof. Rafael
Rabelo fez uma apresentação do novo sistema eleitoral online. Colocado em votação, o item foi aprovado
por unanimidade. 5. Indicação da profa. Josivania Silva Farias para assumir a posição de conselheira na
Câmara de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília. O prof. José Márcio informou sobre o
convite feito à profa. Josivania e passou a palavra à professora. A profa. Josivania falou sobre a surpresa
do convite e da importância da Câmara de Assuntos Comunitários. Ela aceitou o convite e agradeceu a
confiança. Colocado em votação, o item 5 foi aprovado por unanimidade. 6. Colaboração esporádica do
Professor Paulo Henrique de Souza Bermejo junto à UFT, para desenvolver projeto de pesquisa e
inovação, SEI 23106.001445/2021-67. A relatora, profa. Helena, concedeu parecer favorável a solicitação
de colaboração esporádica do prof. Paulo Bermejo com a ressalva da análise das horas totais anuais do
professor. O prof. Paulo Bermejo informou que suas horas anuais não foram alcançadas e que sua
situação está de acordo com as normas da UnB. Aberto o debate, alguns professores ques�onaram o
dever do professor na hora de analisar o processo. Muitos concordaram que os professores devem avaliar
somente o mérito e não a parte legisla�va do documento, foi sugerido que esta análise ficasse a cargo da
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secretaria. A profa. Josivania recomendou a criação de POPs (Procedimento Operacional Padrão) no site,
para facilitar na hora da elaboração dos processos. Colocado em votação, o item 6 foi aprovado por
unanimidade. 7. Proposta de curso de Especialização em Gestão de Projetos a ser ofertado para a reitoria
da Universidade de Brasília. Proposta elaborada por comissão administra�va e subme�da pelo prof.
Aldery Silveira Júnior, SEI 23106.036199/2021-64. O prof. Aldery relatou brevemente a proposta do curso.
A profa. Silvia Araújo concedeu parecer favorável à solicitação. Colocado em votação, o item 7 foi
aprovado por unanimidade. 8. Proposta de criação da disciplina "LGBT nas Organizações" por parte do
Professor Marcus Vinícius Siqueira. Proposta inicial de trâmite para criação de disciplina pelo NDE;
SEI 23106.025338/2021-24. O prof. Aldery lembrou o pedido de vista do prof. Tomas. Colocado em
votação, o pedido de vista foi aprovado por unanimidade. O colegiado indicou o prazo da próxima
reunião do Colegiado para a resolução deste ponto. O prof. Marcus falou sobre a proposta e recebeu o
apoio de vários professores. Depois da discussão, foi sugerida a votação de manifesto a favor da
proposta, 16 professores se manifestaram a favor da proposta do prof. Marcus. 9. Proposta de
colaboração esporádica de Marina Moreira na UFT. SEI 23106.035722/2021-35. A profa.  Marina explicou
o pedido de colaboração esporádica. O relatório apresentado pelo prof. Adalmir Gomes foi favorável ao
pedido da profa. Marina. Colocado em votação o ponto 9 foi aprovado por unanimidade. 10. Renúncia do
prof. José Márcio Carvalho à Chefia do Departamento de Administração. Assumindo o cargo logo em
seguida, o prof. Carlos Rosano Peña. O presidente da mesa anunciou a renuncia do cargo de Chefe do
Departamento de Administração. O prof. José Marcio agradeceu a todos e ressaltou alguns pontos
importantes que aconteceram durante a sua gestão. Falou sobre o prazer em atuar como chefe do
Departamento e agradeceu a todos e em especial ao chefe subs�tuto, prof. Carlos Rosano, aos
coordenadores: profa. Olinda e prof. Rodrigo, a Elizânia, Roseane, profa. Siegrid, profa. Patrícia, prof.
Diego Mota e a todos os membros da secretaria. O prof. Rodrigo pediu a palavra e ressaltou o avanço do
departamento durante esses quatro anos e agradeceu o voto de confiança durante sua atuação na
coordenação do curso. O prof. Tomas solicitou o registro em ata de um voto de elogio ao colega José
Marcio pela eficiente, competente e humana gestão do ADM. O prof. José Marcio recebeu vários elogios
por seu mandado. 11. Assuntos Gerais.  O presidente agradeceu mais uma vez finalizou a reunião. Nada
mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 19 horas e 27minutos,
da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata.
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Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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