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

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 13 de junho de dois mil e dezesseis, às 2 

dezessete horas, no Auditório Verde,  dependências da FACE, com a presença dos professores: 3 

Carlos Rosano Peña, como presidente da mesa, Alexandre Maduro de Abreu, Antonio Isidro da 4 

Silva Filho, Carlos Denner dos Santos Júnior, Diego Mota Vieira, Doriana  Daroit, Edgar Reyes 5 

Júnior, Evaldo César Cavalcante Rodrigues, Francisco Antonio Coelho Júnior, Gisela Demo 6 

Fiúza, Hebert Kimura, Ivan Ricardo Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, 7 

Josivania Silva Farias, Leonardo Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares 8 

Siqueira, Olinda Maria Gomes Lesses, Rafael Barreiros Porto, Rodrigo Rezende Ferreira, Roque 9 

Magno de Oliveira, Silvia Araújo dos Reis, Vinicius Amorim Sobreiro e o professor substituto 10 

Cesar Eduardo Leite. Justificou a ausência os professores:  Aldery Silveira Junior, Catarina 11 

Cecília Odelius, Danielle Sandi, Elaine Rabelo Neiva, Eluiza Alberto de Morais Watanabe,  12 

Patrícia Guarnieri dos Santos, Solange Alfinito e Tatiane Paschoal. Como representante dos 13 

funcionários: Ana Claudia Benchimol. Aberta a reunião, o  presidente do Colegiado – prof. 14 

Carlos Rosano Peña saudou os presentes e  passou aos pontos da pauta. 1. Informes. O 15 

presidente passou aos seguintes informes: a) Passou a palavra ao prof. Marcos Dantas, que 16 

informou sobre o  Congresso do CRA/DF, ressaltando que os professores que tiverem interesse  17 

em participarem como avaliadores dos trabalhos deveriam manifestar-se,  oferecendo-se para 18 

contribuir neste sentido com o evento. O prof. José Márcio ressaltou a parceria do CRA/DF 19 

com o ADM no apoio a várias iniciativas desde sua gestão. O prof. Carlos Rosano solicitou a 20 

contribuição de todos; b) Sobre a aprovação do acordo de cooperação técnica entre a UnB e a 21 

UFPI por meio do projeto intitulado “O uso da teoria financeira na gestão de micro e pequenas  22 

empresas e em finanças pessoais”, com a participação da profa. Evelyn  Seligmann da UFPI e 23 

gestão do prof. Herbert Kimura; c) Sobre a negação do  pedido de redistribuição da profa. 24 

Waleska Monteiro, da Universidade Federal de Goiás, devido ao perfil e currículo da mesma 25 

não se enquadrar nas normas; d) Lembrou a todos os professores sobre o fechamento do 26 

semestre e os  prazos para lançamento de menções e defesas das monografias; e) Sobre o  27 

Sistema Eletrônico de Informações, SEI, implementado dia 16 de maio e que  todos os 28 

professores precisam estar cadastrados e familiarizados com o  sistema; f) Sobre o resultado 29 

da primeira fase dos concursos para docentes do  ADM: Área: Administração Geral, que teve 30 

27 candidatos inscritos, sendo que  11 candidatos compareceram e 5 foram aprovados; Área: 31 

Métodos e Técnicas Quantitativas em Administração, vaga para adjunto, que teve 7 candidatos 32 

inscritos, sendo que 2 compareceram e 2 foram aprovados; Área: Métodos e Técnicas 33 

Quantitativas em Administração vaga para assistente, que teve 8 candidatos inscritos, sendo 34 

que 4 compareceram e 3 foram aprovados. O prof. Carlos Denner registrou o agradecimento 35 

ao trabalho da secretaria na realização do concurso no qual foi membro da banca de avaliação; 36 

g) O presidente também ressaltou a necessidade da atenção dos docentes para os 37 

procedimentos de agendamento e usufruto de férias, a fim de não perderem os prazos. h) O 38 

prof. Diego informou sobre o projeto da disciplina Introdução à  Administração sobre mulheres 39 

empreendedoras, que culminou com a  realização de um vídeo disponibilizado no youtube, 40 

sendo um trabalho que  aponta para o diálogo da universidade com a sociedade. 2. Aprovação 41 

da Ata da Reunião 3/2016. A ata da Reunião 3/2016 foi aprovada com uma abstenção. 3. 42 

Apreciação e aprovação do Parecer sobre o pedido de redistribuição do prof. Kleber Carlos 43 

Ribeiro da UFU. O presidente relatou sobre a comissão composta pelos profs. Aldery, Diego e 44 

Adalmir para analisar o pedido de redistribuição do prof. Kleber Carlos Ribeiro da UFU, que 45 



emitiu parecer contrário à redistribuição devido à baixa produção científica do interessado. O 46 

parecer foi aprovado por unanimidade. 4. Apreciação das normas do ADM de revalidação de 47 

diploma emitido no exterior. O presidente passou a palavra para o prof. Leonardo Conke, 48 

presidente da comissão, que relatou que a UnB não possui regulamentação própria para a  49 

matéria, que as normas utilizadas atualmente são as do MEC e que está em  vias de alteração. 50 

Após os debates foi encaminhada a votação de duas propostas: 1. A criação de novas normas 51 

com a revogação dos pontos conflitantes com a norma anterior; 2. Revogação das normas 52 

atuais e utilização das normas do MEC até sua revisão. A proposta 1 foi aprovada com 11 53 

(onze) votos a favor contra 1 (um) voto a favor da proposta 2, tendo havido 2 (duas) 54 

abstenções. 5. Aprovação dos membros da banca dos concursos de área de Produção e 55 

Operações. O presidente relatou sobre os membros temporários da banca do concurso 56 

docente para a área de Produção e Operações: Profs. José Márcio Carvalho e Doriana Dairot, 57 

que seguirão as normas já definidas pela comissão anterior. Os membros foram aprovados por 58 

unanimidade. 6. Discussão sobre o prêmio CRA-DF de monografias. O presidente relatou 59 

sobre o problema da interrupção da premiação das melhores monografias do curso de ADM 60 

pelo CRA/DF. O prof. José Márcio ressaltou a importância da premiação para o curso. Foi 61 

retirada uma comissão para repensar o processo de premiação e suas normas, composta pelos 62 

profs. José Márcio, Olinda e Diego. A composição da comissão foi aprovada por unanimidade. 63 

7. Apreciação da Minuta de resolução do ADM para apoio à participação de docentes em 64 

eventos científicos. O presidente passou a palavra para o prof. Rodrigo que lembrou que todas 65 

as alterações à minuta, solicitadas na reunião anterior, foram acatadas pela comissão; que a 66 

última alteração sugerida foi incluir nos critérios a especificação “eventos específicos de 67 

Administração e áreas afins”. A alteração foi aprovada por 9 (nove) votos a favor e 3 (três) 68 

votos contra. A Minuta da Resolução com as alterações propostas foi aprovada por 69 

unanimidade. 8. Pedido de autorização do prof. Ivan Gartner para participar de projeto de 70 

pesquisa. O presidente relatou sobre o pedido de autorização do prof. Ivan Gartner ao 71 

Colegiado para atuar no projeto de pesquisa relacionado à elaboração de Estudo para 72 

Implantação de Centros de Treinamento para Trabalhadores do Transporte Ferroviário (CTF), 73 

sob gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), sediada em 74 

Florianópolis – SC. O pedido de autorização foi acatado por unanimidade. 9. Pedido de 75 

prorrogação de afastamento da servidora Emilia Faria. O presidente relatou que a servidora 76 

Emilia Faria solicitou prorrogação da licença capacitação para fins de elaboração da dissertação 77 

de mestrado para dezembro de 2016, sendo a solicitação aprovada por unanimidade. 10. 78 

Aprovação do parecer sobre pedido de licença capacitação do professor Alexandre Maduro 79 

de Abreu. O presidente passou a palavra para o prof. Evaldo Cesar, que relatou sobre a 80 

decisão ad referendum de designação do prof. Antonio Nascimento Jr para analisar e emitir 81 

parecer sobre pedido de licença capacitação do prof. Alexandre Maduro de Abreu. O prof. 82 

Evaldo procedeu à leitura do parecer, que foi aprovado por unanimidade. 11. Discussão sobre 83 

o evento de comemoração dos 50 anos do curso de Administração da UnB e 40 anos do 84 

PPGA. O presidente informou sobre a demanda da realização de um evento em comemoração 85 

aos 50 anos do curso de Administração da UnB e 40 anos do PPGA. Profa. Josivânia e Prof. 86 

Isidro lembraram a possibilidade de apresentar um projeto do evento para concorrer a edital 87 

de financiamento. Foi proposta a formação de uma comissão para idealizar o evento com a 88 

indicação dos seguintes membros: Catarina Odelius, Patricia Guarnieri, Carlos Rosano, Maria 89 

Célia Orlato, Marina Moreira (sugestão), representantes do PPGA, representante dos discentes 90 



e da Empresa Junior. O prof. Antonio Isidro encaminhou a proposta de realização de uma 91 

reunião específica do Colegiado para discutir este ponto do evento. Foi agendada a reunião 92 

para o dia 1º de julho às 11 horas. 12. Aprovação do plano de Trabalho estágio probatório do 93 

Professor João Carlos Neves de Paiva. Item aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 94 

para tratar, o presidente encerrou a reunião às dezenove horas, e eu, Maria Célia Orlato 95 

Selem, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. 96 


