
Ata da quarta (4ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 29 de agosto de 2 

dois mil e dezoito, 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, Antônio Isidro da Silva Filho, Caio Cesar de Medeiros,  5 

Carlos Denner, Carlos Rosano Pena, Carlos Andre de Melo Alves, Debora Dorneles 6 

Barem, Diego Mota Vieira, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Evaldo Cesar 7 

Cavalcante Rodrigues, Fabrício Oliveira Leitão, Francisco A. Coelho Júnior, Herbert 8 

Kimura, Ivan Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, como 9 

presidente da mesa, Josivânia Silva Farias, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinícius 10 

Soares Siqueira, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Pedro 11 

Henrique M. Albuquerque, Pedro Robson Pereira Neiva, Rafael B. Porto, Rafael 12 

Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno de Oliveira, Tomas de Aquino Guimarães, 13 

Vanessa Cabral Gomes, Vinicius Amorim Sobreiro e Victor Rafael Rezende Celestino. 14 

Justificaram a ausência os professores: Antônio Junior, Carla Borges, Danielle Sandi, 15 

Edgar Reyes, Gisela Demo, Helena Araújo Costa, Leonardo Conke, Maria Amélia de 16 

Paula Dias, Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Solange Alfinito, Valmir Emil 17 

Hoffmann. Como colaboradora-técnica: Evelyn Seligmann Feitosa. Como 18 

representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. Como representante do 19 

Centro Acadêmico de Administração: Ian Almeida. Aberta a reunião, o presidente do 20 

Colegiado – prof. José Márcio, deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião 21 

informando o acréscimo de um ponto de pauta solicitado pelo prof. Diego sobre a 22 

disponibilidade de uma vaga no NDE. O membro do CA pediu a palavra e também 23 

solicitou a inclusão de um novo ponto de pauta para discutir o transporte público na 24 

Universidade. Colocado em votação, o acréscimo dos dois pontos de pauta foram 25 

aprovados por unanimidade. Informes: a) Informe sobre ENADE (NDE): A profa. 26 

Vanessa falou sobre a reunião com os alunos convocados para realizar o Exame 27 

Nacional de Desempenho de Estudantes, a importância de conscientizar a todos sobre 28 

o ENADE e lembrou que foi criada uma turma especifica de EPA para tratar 29 

exclusivamente sobre o tema. O prof. José Marcio concluiu lembrando que o bom 30 

desempenho dos alunos no exame afeta positivamente o Curso de Administração. b) 31 

Celebração do Acordo com a Brawijaya University Indonésia. O prof. José Marcio 32 

informou que o acordo já esta em funcionamento e é válido tanto para os alunos 33 

quanto para os professores interessados. c) Incentivo a participação de 34 

professores do ADM em visitas técnicas. O presidente explicou o uso do recurso do 35 

ADM e estimulou os professores a participarem ao máximo das visitas técnicas, 36 

ressaltando que o limite de cada professor passou de 3,5 mil reais para 5 mil reais, já 37 

que o planejamento inicial de troca gradual dos computadores dos professores foi 38 

inviabilizada momentaneamente devido a falta de edital. d) Uso de recursos do ADM 39 

para viagens administrativas do interesse do ADM. O prof. José Márcio explicou a 40 

diferença entre o uso do recurso para fins acadêmicos e administrativos e falou que 41 

quando o professor utilizar o recurso em caráter administrativo, não contabilizará o seu 42 

limite de 5 mil reais. e) Semana Acadêmica (24/09 a 28/09). A profa. Patrícia reforçou 43 

o convite e lembrou que as aulas no período da Semana Acadêmica são transferidas 44 

para o evento e que atividades avaliativas e frequência não poderão ser cobradas, de 45 

acordo com a norma estabelecida pelo CEPE. A profa. Patrícia fez um resumo do 46 

evento, pediu a divulgação nas salas e agradeceu aos professores que estão atuando 47 

e ajudando na elaboração do mesmo. f) Relatório dos resultados de Pós-doutorado 48 



do prof. Rafael Porto – Processo (SEI nº 23106.095041/2017-40). O prof. José 49 

Márcio passou a palavra ao prof. Rafael que falou sobre os resultados de sua 50 

pesquisa e sobre sua experiência vivida no exterior durante os 3 (três) meses de 51 

estágio Pós-doutoral. g)   Aprovação de estágio probatório dos professores João 52 

Carlos e Victor Rafael. O prof. Victor Rafael pediu a palavra e explicou como deve 53 

ser o trâmite do processo de aprovação de estágio probatório. Segundo orientações 54 

do DGP e do Conselho da FACE o plano de trabalho precisa passar pelo Colegiado; o 55 

relatório intermediário aprovado pelo chefe do departamento e pelo Conselho da 56 

FACE e depois de aprovado, enviado ao DGP. O relatório final é aprovado no 57 

Colegiado. h) O prof. Carlos André pediu a palavra e falou sobre a experiência 58 

vivenciada pelo ADM e a importância do ENANGRAD para o curso. i) A profa. Patrícia 59 

fez sua avaliação sobre o ENANGRAD e continuou seu informe falando sobre algumas 60 

reclamações de alunas a cerca de comentários machistas por parte de alguns 61 

professores em sala de aula. A professora enfatizou que as reclamações não se 62 

tratam de assédio sexual, e sim, de comentários desrespeitosos. O prof. José Marcio 63 

informou que o ADM está respondendo um processo sobre um trote machista e que o 64 

Departamento repudia este tipo de comportamento por ambas as partes – professor e 65 

aluno. O prof. Marcus Vinícius pediu a palavra e sugeriu a criação de um manifesto 66 

para tratar sobre as diversidades, o respeito às minorias e às mulheres.  O presidente 67 

lembrou que o departamento está ofertando, pela primeira vez, a disciplina de Gestão 68 

da Diversidade com o suporte do prof. Marcus Vinícius e com a colaboração da profa. 69 

Bárbara. Depois da discussão do Colegiado, algumas sugestões e colocações, foi 70 

decidida a elaboração de um ponto de pauta para uma discussão mais abrangente na 71 

próxima reunião. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. O professor explicou que 72 

esqueceu de enviar a ata da reunião anterior e, que por este motivo, a ata da 3ª 73 

reunião seria encaminhada por e-mail. 3. Apreciação do itens aprovados ad 74 

referendum: a) Processos de reintegração de 27 alunos. Colocado em votação a 75 

reintegração dos alunos: Lucas Meirelles Neiva, Maria das Graças C. dos Santos, 76 

Dafne Uruguai Rocha Lobato, Leonardo Feitosa Moura, André Crema Borges, Felipe 77 

Peixoto S. Costa, Úrsula França Vieira, Antonio Carlos S. F. Filho, Márcia Aparecida 78 

Leão Barreto, Isabela de Paiva Pinheiro, Erika Rego Costa, Gleison Batista de 79 

Oliveira, Rebeka Priscila Lemos Nunes, Luis Felipe Ferreira dos Reis, Mariana Ibiapina 80 

de Mesquita, Giovanna C. Costa Lopes, Hugo Leonardo Alves Braga, Danilo 81 

Gonçalves de Figueiredo, Daniel Colares F. Giraldes, Afonso Henrique D. Manso 82 

Jessyca Thays Maciel de Paula, Wesclen Nascimento, João Pedro N. Barbosa, Ana 83 

Beatriz Q. Rollenberg, Rafael Salvador, Paulo Roberto Costa e Diogo Barbosa Silva, o 84 

item foi aprovado por unanimidade. b) Registro do aluno especial. Colocado em 85 

votação a admissão dos alunos: Luiz Paulo de Carvalho Vieira, Janaina de Oliveira 86 

Chagas, Manoel Teles de Lima Júnior e Matheus Segmiller Crestani Perez, o item foi 87 

aprovado por unanimidade. c) Renovação do contrato e novas contratações de 88 

professores colaboradores: O prof. José Márcio falou da importância desses 89 

professores para o departamento e do suporte que estes estão recebendo por parte da 90 

comissão.  Colocado em votação a renovação/contratação dos professores: Andressa 91 

Oliveira Pinheiro, Bárbara Novaes de Medeiros, Emmanuel Souza de Abreu, Marcelo 92 

de Carvalho Silva, Clarissa Melo Lima, Djalma Petit; Fábio Jacinto, Jacileno José, 93 

Karoll Hausller, Mário Lúcio Peconick, Ricardo Polibiano e Rommel Gomes. O item foi 94 

aprovado por unanimidade. 4) Revalidação de Diploma de Magaly Fonseca 95 

Medrano (23106.064073/2018-84 ). A comissão aprovou a revalidação de diploma da 96 
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candidata sem exigências adicionais. Colocada em votação, a Revalidação de 97 

Diploma de Magaly Fonseca Medrano foi aprovada por unanimidade.  5)  Apreciação 98 

da recondução do Professor Aldery Silveira Júnior como representante suplente 99 

nos conselhos CAD e Consuni. O prof. José Marcio explicou que este é o período de 100 

renovação do membro suplente dos dois Conselhos e que o prof. Aldery permanecerá 101 

como suplente, se nenhum outro professor tiver interesse na vaga. Depois de 102 

consultar o Colegiado, foi aprovada por unanimidade a permanência do prof. Aldery 103 

como suplente dos Conselhos CAD e Consuni. 6) Análise do mérito acadêmico do 104 

Acordo de Cooperação Técnica do STN (Secretaria do Tesouro Nacional) com a 105 

UnB - SEI 23106.102305/2018-18. O prof. Herbert Kimura, relator do processo, fez um 106 

breve resumo e concedeu parecer favorável. Colocado em votação a  análise do 107 

mérito acadêmico do Acordo de Cooperação Técnica do STN o item foi aprovado por 108 

unanimidade. 7) Estabelecimento de critérios de priorização da destinação de 109 

vagas para concurso de professores do ADM.  O prof. José Márcio falou sobre a 110 

composição da comissão de análise composta pelos professores: José Márcio, Diego 111 

Mota, Olinda Lessa e Rodrigo Ferreira e explicou o critério a ser adotado; em seguida 112 

passou a palavra ao prof. Rodrigo que explicou que para encontrar a demanda por 113 

docentes, foi calculada a proporção entre o número de turmas ofertadas pelo ADM e o 114 

número de professores atual e efetivamente atuando em disciplinas de cada eixo. 115 

Foram realizados os cálculos de proporção e empregados dois critérios de cálculo de 116 

demanda por docente. O prof. Rodrigo terminou sua fala e concluiu, junto à comissão, 117 

que o eixo que atualmente tem maior demanda por docente é o de Estudos 118 

Organizacionais e Gestão de Pessoas. Aberta a discussão, algumas dúvidas foram 119 

esclarecidas e sugestões ouvidas. O prof. Tomas sugeriu uma revisão do relatório, 120 

mas o prof. Rodrigo julgou desnecessário. O prof. Rosano pediu a palavra e atentou 121 

ao prazo para a abertura do concurso. Depois da contribuição do Colegiado e de um 122 

extenso debate, foi colocado em votação o estabelecimento de critérios de priorização 123 

da destinação de vagas para concurso de professores do ADM. O item foi aprovado 124 

com 15 (quinze) votos a favor e 8 (oito) abstenções. 8) Inclusão de novo membro no 125 

NDE. O prof. Diego explicou que com a saída da profa. Patrícia o NDE necessitará de 126 

um novo membro, e lembrou que o candidato precisa estar disponível para participar 127 

das reuniões.  O prof. Victor Rafael se candidatou a vaga e explicou que seria 128 

interessante um professor do eixo de Finanças como representante do NDE. Colocado 129 

em votação a inclusão do prof. Victor Rafael como novo membro do NDE, o item foi 130 

aprovado por unanimidade. 9) Transporte Público da UnB. O prof. José Márcio 131 

passou a palavra ao representante do CAADM que explicou a situação do transporte 132 

público (inter campi) da UnB e pediu a compreensão dos professores. Ian explicou que 133 

com a redução do número de ônibus, muitos alunos não conseguem chegar ao início 134 

das aulas, e por isso, sugeriu a flexibilização da chamada ou que os alunos procurem 135 

os professores para aclarar a situação. O presidente lembrou que os professores têm 136 

total autonomia dentro de sala e sugeriu ao CA o envio de uma nota de esclarecimento 137 

à Comissão de Comunicação do departamento. O prof. Vinícius pediu a palavra e 138 

comentou que de acordo com o regulamento da UnB não existe abono de falta. O 139 

Departamento tomou conhecimento do problema e se comprometeu a escrever uma 140 

carta ao órgão responsável pelo transporte da UnB.  Assuntos Gerais. Nada mais 141 

havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezenove 142 

horas, da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata. 143 
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