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Ata da quarta (4ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 30 de Outubro de dois mil e vinte, às 17 horas via webconferência (recurso:
ZOOM) com a par�cipação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira Júnior, Caio Cesar de Medeiros,
Carla Peixoto Borges, Carlos Henrique, Carlos Rosano Peña, Cecílio Elias Daher, Danielle Sandi, Débora
Dorneles Barem, Diego Mota, Doriana Daroit, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Fabrício Oliveira Leitão,
Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, Helena Costa, Herbert Kimura, Ivan Ricardo Gartner, João
Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, como presidente da mesa, Josivânia Silva Farias, Marcos
Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Rodrigo R. Ferreira,
Siegrid Guillaumon, Silvia Reis, Solange Alfinito, Vanessa Cabral Gomes, Vinicius Amorim Sobreiro.
Jus�ficaram a ausência os professores: Elaine Neiva, Leonardo Conke e Marina Moreira. Como professor
subs�tuto: João Gabriel M. Souza. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. Como
representante dos alunos: Pedro Bonisolo. O presidente da mesa cumprimentou a todos e passou aos
informes. 1) Informes:  a) O prof. José Márcio informou sobre a cerimônia online de formatura dos alunos
do curso de Administração.  b) Em seguida, o presidente da mesa fez um balanço posi�vo do andamento do
semestre le�vo, que está acontecendo de forma remota, e terminou sua fala agradecendo à coordenação, à
secretaria e à profa. Siegrid, que é a coordenadora dos programas de pós-graduação latu sensu do ADM por
todo auxílio. c) O presidente passou a palavra ao prof. Edgar Reyes, que informou sobre um Projeto Piloto de
preparação para cer�ficação internacional para escolas de negócios. Este tem a finalidade de cer�ficar os
cursos de graduação e a pós-graduação do ADM e do PPGA. O prof. Edgar Reyes explicou que o projeto
poderá ser custeado em grande parte pelo MEC; falou da importância da cer�ficação para UnB e para os
alunos; e da complexidade da aprovação e a duração (5 anos) das implementações necessárias. Em seguida,
alguns professores manifestaram apoio à inicia�va, �raram dúvidas e fizeram comentários sobre o
projeto.   d) O prof. Francisco Coelho pediu a palavra e informou sobre a retomada do cronograma do projeto
(inclusive com reuniões presenciais) “Estudo cien�fico, mapeamento de competências e revisão da matriz
curricular do cargo de Guarda Civil Municipal” que foi interrompido em abril devido à
pandemia. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. Após a submissão da ata da anterior, esta foi aprovada
por unanimidade. 3. Processos aprovados ad referendum: a) Projeto de Extensão: Marke�ng Societal e
Consumo Consciente (SEI 23106.079438/2020-90) proposto pelo prof. Diego Mota Vieira e com parecer do
Prof. Carlos Denner dos Santos Júnior. O prof. Diego explicou brevemente o projeto de extensão que
recebeu parecer favorável do prof. Carlos Denner. Depois de alguns elogios ao projeto, o item foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. b) Relatório de Estágio Pós-Doutoral da profa. Patrícia Guarnieri
dos Santos. Parecer do Prof. José Márcio Carvalho, SEI 23106.136527/2018-26. O prof. José Márcio
anunciou que o foi aprovado ad referendum o relatório de estágio Pós-Doutoral subme�do pela profa.
Patrícia Guarnieri. A profa. Patrícia falou da sua experiência posi�va na Universidade de Bologna, Itália,
apesar da pandemia e agradeceu a todos por todo apoio. Depois de muitos elogios por parte dos
professores, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. c) Projeto de pesquisa
"O�mização Con�nuada e Aumento da Eficiência dos Modelos de Apoio a Tomada de Decisão", a ser
executado em parceria com a ANAC, proposto pela profa. Silvia Araújo dos Reis, SEI 23106.092481/2020-
41. Parecer do prof. Aldery Silveira.  A profa. Silvia falou rapidamente sobre o projeto de pesquisa que foi
aprovado pelo parecerista, prof. Aldery. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 4.
Transferência obrigatória de Júlia de Melo Pinho, SEI 23106.067369/2020-71. Parecer da Profa. Olinda
Lesses e Prof. Rodrigo Rezende; O item foi aprovado por unanimidade. 5. Saída e ingresso de professores do
quadro permanente no Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração, Prof. Diego Mota Vieira;
O prof. Diego explicou que os membros do NDE precisam ser renovados a cada quatro anos e que, em
setembro de 2021, ele completa o tempo limite. Desse modo, anunciou a profa. Siegrid como nova
presidente do Núcleo e reforçou que todos os membros deverão ser subs�tuídos, já que também a�ngirão o
tempo es�mado. O professor falou da importância do NDE para a graduação, agradeceu aos membros atuais
e passou a palavra à profa. Siegrid. A professora agradeceu o convite e falou um pouco sobre o trabalho e as
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responsabilidades do Núcleo. A profa. Siegrid terminou sua fala convidando os professores interessados em
renovar a composição do NDE e enfa�zou que os professores devem pertencer preferencialmente aos eixos
dos professores que estão saindo do NDE. Informou que os professores Caio César e Victor Celes�no já
saíram da composição do NDE.  6. Revalidação de Diploma, com parecer dos professores: Leonardo Conke,
Marina Moreira e Olinda Lesses.  A profa. Olinda informou que os dois pedidos indicados no processo (os
processos de Revalidação são realizados pela Plataforma Carolina Bori) foram aprovados. Colocado em
votação, o item 6 foi aprovado por unanimidade  7. Homenagem póstuma à Professora Francy Soares
Bogosian. O presidente da mesa informou o falecimento da profa. Francy e recomendou a organização de
uma homenagem póstuma à professora que contribuiu para o Departamento de Administração durante
muitos anos. O prof. Aldery pediu para estender a homenagem a outros professores e funcionários que
também trabalharam no Departamento e listou os nomes e seus feitos. São eles: Alysson Darowith Mitraud,
Antônio André Ca�vo Barros, Antônio Nilson Craveiro Holanda, Evaldo Macedo de Oliveira, Francy Soares
Bogosian, Guilherme Antônio Vivacqua, João Paulo Machado Peixoto, José Walter Bau�sta Vidal, Luís
Fernando Victor, Luiz Fernando Terra Tallarico, Naimar Mendanha Ramos, Paulo , Rubens de Oliveira Lima e
Smul Kuba Goldberg. E os funcionários:  Sevy Fortes Cavalcan� e  Antônio. O prof. Diego Mota, pediu a
palavra e que fosse registrado nesta ata, a sugestão da criação de uma aba no site do Departamento de
Administração com uma lista dos professores que faleceram e finalizou sua fala lembrando que esse ponto já
havia sido aprovado em outra reunião do Colegiado. O prof. Evaldo concordou com a fala do prof. Diego e
sugeriu ampliar a lista incluindo os professores egressos.  Depois de uma vasta conversa, na qual os
professores se posicionaram a favor das homenagens, foi colocado em votação: a homenagem póstuma à
profa. Francy e a moção do prof. Aldery de extensão da homenagem aos professores e funcionários egressos
e os que faleceram. Ambos os pontos foram aprovados por unanimidade. Os professores Marcus Vinícius e
João Carlos se dispuseram a integrar e ajudar a Comissão Permanente de Relacionamento com alunos
egressos e ex-professores do ADM.  10.Assuntos Gerais. O prof. José Márcio encerrou a reunião. Nada mais
havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezoito e trinta e oito 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 27/11/2020, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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