
 Ata da quinta (5a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 26 de 

Novembro de dois mil e vinte, às 17 horas via webconferência (recurso: ZOOM) 

com a participação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira Júnior, 

Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo Alves, 

Carlos Denner, Carlos Rosano Peña, Cecílio Daher, Débora Dorneles Barem, 

Diego Mota, Evaldo César C. Rodrigues, Francisco Antônio Coelho Júnior, 

Helena Costa, Herbert Kimura, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio 

Carvalho, como presidente da mesa, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius 

Soares Siqueira, Maria Amelia de Paula Dias, Marina Moreira, Olinda Gomes 

Lesses, Pedro Neiva, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, 

Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Solange Alfinito, Tomas de Aquino, 

Vinicius Amorim Sobreiro. Justificaram a ausência os professores: Danielle 

Sandi, Elaine Neiva, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Fabrício Oliveira 

Leitão, Ivan Ricardo Gartner, Josivania Silva Farias, Leonardo Conke, Gisela 

Demo, Patrícia Guarnieri e Paulo Bermejo. Como professor substituto: João 

Gabriel M. Souza. Como representante dos funcionários: Ana Claudia 

Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos, fez um breve balanço 

sobre o semestre que está ocorrendo no formato online e passou aos informes. 

1. Informes: a) Plano de recuperação; O prof. José Márcio informou que as 

atividades online provavelmente serão mantidas no semestre 02/2020 e que, 

no início do próximo ano algumas atividades administrativas deverão retornar 

presencialmente. O professor seguiu e avisou que somente as disciplinas com 

aulas práticas retomarão as aulas presenciais em fevereiro de 2021. b) Projeto 

Casoteca ADM; A profa. Helena informou que as atividades iniciaram em 

outubro de 2020 e explicou um pouco sobre o projeto que é fruto de uma 

articulação entre o NDE com apoio da AD&M. A professora terminou seu 

informe e convidou a todos a participarem e colaborarem com o projeto. c) A 

profa. Solange informou que no dia 08/12 haverá o 6º Seminário em 

Administração e convidou os membros do Colegiado a participarem. d) O prof. 

Francisco Coelho avisou que criou um questionário de escala de 

reações/atitudes perante o ensino remoto e que os interessados poderiam 

contatá-lo, o prof. José Márcio sugeriu divulgar o questionário no grupo de e-

mail dos professores. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. O prof. João 

Carlos solicitou a inclusão do seu nome na lista de presentes. Colocado em 

votação, o item foi aprovado por unanimidade. 3. Processos aprovados ad 

referendum: a) Colaboração esporádica de Rildo dos Santos com a 

ANVISA (SEI 23106.107428/2020-51). O prof. Carlos Henrique Rocha, relator 

do processo, concedeu parecer favorável à solicitação de colaboração 

esporádica do prof. Rildo. O item foi aprovado por unanimidade. b) Projeto de 

pesquisa proposto por Herbert Kimura em cooperação com o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovações (SEI 23106.111333/2020-32). A profa. 

Silvia Araújo dos Reis, relatora do processo, falou sobre o projeto e foi 

favorável a aprovação da proposta de projeto de pesquisa. O Professor Herbert 



Kimura também explicou a motivação da iniciativa e suas principais 

características. O prof. José Márcio ressaltou que a partir de agora este tipo de 

processo precisará incluir uma checagem (check list). Informou também que o 

Conselho da FACE deliberou que apenas apreciará demandas que tenham a 

documentação completa e com parecer favorável nos departamentos da 

faculdade que originaram o projeto. Colocado em votação, o item foi aprovado 

por unanimidade. 4. Processos relacionados as bancas de monografia de 

graduação, aprovados ad referendum; O prof. Aldery explicou que não seria 

necessária a aprovação ad referendum, conforme item 8, aprovado na 3ª 

Reunião do Colegiado de 2020. O prof. José Márcio concordou e falou que 

preferiu deixar assim para se resguardar, mas que entende que não há 

necessidade. Desse modo, o presidente da mesa solicitou que fosse mantida a 

aprovação dos processos inscritos. Os processos: Leonardo Conke (Sei: 

23106.116821/2020-36, 23106.116819/2020-67, 23106.116822/2020-81 

e 23106.116820/2020 91); Carlos André (SEI 23106.117668/2020-64); Natasha 

Fogaça  (SEI 23106.111336/2020-76); Rafael Rabelo (SEI 23106.112418/2020-

38); Eluiza Watanabe (SEI 23106.118659/2020-91);Ivan Gartner (SEI 

23106.118581/2020-12); Francisco Coelho(23106.119124/2020-37), Francisco 

Coelho (23106.119131/2020-39) e Maria Amélia (23106.119514/2020-15, 

23106.119528/2020-21 e 23106.119521/2020-17) foram aprovados em bloco 

por unanimidade. 5. Apreciação da lista de oferta (SEI 23106.118519/2020-

12). Aprovada por unanimidade. 6. Renovação de professores 

substitutos;   Gabriel de Moraes Souza (SEI 23106.155702/2019-65); Bruno 

Saboia, (SEI 23106.016788/2020-45) e Luíza Mariana Brito Soares (SEI 

23106.129720/2019-91). O item foi aprovado por unanimidade.  7. 

Apresentação do relatório do curso de Especialização em Gestão de 

Projetos ofertado para o Exército Brasileiro (SEI  23106.049617/2019-69 ). 

O prof. Aldery fez um breve resumo do Projeto (que já estava encaminhando 

para a terceira turma), falou da boa avaliação e do encerramento do curso. A 

profa. Olinda Lesses, relatora do processo, concedeu parecer favorável. 

Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. O prof. José 

Márcio concluiu o ponto parabenizando todos os professores envolvidos. 8. 

Atualização de código de disciplina (SEI 23106.117698/2020-71); O prof. 

José Márcio explicou brevemente o motivo da mudança, falou da necessidade 

de atualizar algumas disciplinas e passou à palavra à profa. Siegrid, presidente 

do NDE. A professora esclareceu que o Núcleo Docente Estruturante está de 

acordo com a modificação do código, incluindo nome e ementa para ofertar o 

novo conteúdo. Colocado em votação, o item 8 foi aprovado por 

unanimidade. 9. Assuntos Gerais. A profa. Débora Barem perguntou se o 

próximo semestre será ofertado integralmente de forma remota. O prof. José 

Márcio explicou que a chance de retorno presencial no meio do semestre é 

improvável e que somente as disciplinas práticas retornarão presencialmente 

neste momento, ressaltando que este tipo de disciplina não é ofertada pelo 

ADM. A profa. Débora sugeriu marcar um dia para conversar e debater com os 
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professores sobre as práticas e trocar experiências vividas durante a 

pandemia. Alguns professores se manifestaram a favor da sugestão da 

professora. O prof. Diego falou sobre o projeto “Boas práticas em sala de aula” 

que abordou estas questões. O prof. Caio perguntou sobre o andamento dos 

concursos e o prof. José Márcio explicou que estão suspensos e isso o 

preocupa, esclareceu também que já fez consulta ao DGP sobre quais 

providência deveria tomar para melhor conduzir esta questão. O prof. Rodrigo 

falou da recuperação da profa. Olinda da Covid 19, que foi comemorada por 

todos. O prof. José Márcio encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezoito e dezesseis, 

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

 
 

 


