
Ata da quarta (6ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 20 de 2 

setembro de dois mil e dezessete, às 17 horas no Auditório Azul, localizado nas 3 

dependências da FACE, com a presença dos professores: Adalmir de Oliveira 4 

Gomes, Alexandre Maduro de Abreu, Antônio Isidro da Silva Filho, Caio Cesar 5 

de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo Alves, Carlos 6 

Denner dos Santos Júnior, Carlos Rosano Peña, Debora Dorneles Barem, 7 

Diego Mota Vieira, Doriana Daroit, Edgar Reyes Júnior, Eluiza Alberto de 8 

Morais Watanabe, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Francisco Antônio 9 

Coelho Júnior, Helena Araújo Costa, Hebert Kimura, João Carlos Neves de 10 

Paiva, Jose Márcio Carvalho, como presidente da mesa, Leonardo Silveira 11 

Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinícius Soares Siqueira, Olinda Maria 12 

Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Pedro Henrique Melo 13 

Albuquerque, Pedro Robson Pereira Neiva, Rafael Barreiros Porto, Rafael 14 

Nunes Rabelo, Rodrigo Rezende Ferreira, Roque Magno de Oliveira, Solange 15 

Alfinito, Tomás de Aquino Guimarães, Valmir Emil Hoffmann, Vinícius Amorim 16 

Sobreiro, Victor Rafael Rezende Celestino. Justificaram a ausência os 17 

professores: Aldery Silveira Júnior, Danielle Sandi Pinheiro, Ivan Ricardo 18 

Gartner, Josivânia Silva Farias e Marina Figueiredo Moreira. Como 19 

representante dos funcionários: Elizânia de Araújo Gonçalves. Como 20 

representante da Atlética: Felipe Camargo Rosas Carneiro e Giovani M. Rizan.  21 

Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. José Márcio, iniciou a 22 

reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida o presidente perguntou 23 

se todos estavam de acordo com os pontos de pauta, não havendo nenhuma 24 

contradição, o professor passou aos informes. 1. Informes.  a) O Professor 25 

José Márcio informou sobre a confraternização de final de ano, ressaltando a 26 

importância da convivência e participação de todos. Solicitou voluntários para 27 

ajudar nos preparativos. Os representantes da Atlética e do CAADM se 28 

prontificaram a ajudar com a organização da confraternização; b) A Professora 29 

Solange Alfinito fez um breve relato a respeito de seu estágio pós-doutoral, 30 

salientando que foi uma experiência enriquecedora. A Professora Helena Costa 31 

a parabenizou, afirmando que apesar da mesma estar distante fisicamente, 32 

orientou brilhantemente um dos trabalhos mais bonitos do Departamento; c) O 33 

Professor José Márcio apresentou a todos a marca proposta para o  34 

Departamento de Administração e ressaltou que ainda é uma primeira versão, 35 

um primeiro conceito. A Professora Solange Alfinito comentou que seria bom 36 

ter o nome Universidade de Brasília ao invés de UnB, para facilitar o 37 

entendimento quando a mesma for utilizada em documentos nacionais e 38 

internacionais. d) A servidora Elizânia de Araújo deu orientações a respeito de 39 

marcações e alterações de férias no sistema SIGEPE. e) O Professor José 40 

Márcio informou sobre as mudanças que estão sendo feitas no laboratório de 41 

informática para receber as mesas e computadores que foram adquiridos. f) O 42 

presidente da mesa informou sobre o Ranking Universitário do jornal Folha, dos 43 

cursos de Administração das Universidades brasileiras, onde o Curso de 44 



Administração da UnB ficou em 7º lugar entre as públicas e em 10º incluindo 45 

públicas e privadas. g) O Professor Valmir Emil Hoffmann informou que a 46 

CAPES liberou a avaliação do mestrado acadêmico, que manteve a nota 5, 47 

ficando dentro do terço mais alto (5,6 e 7) e que o mestrado profissional obteve 48 

nota 5, subindo um ponto e que este é o mestrado que obteve a nota mais alta 49 

da UnB. O presidente da mesa parabenizou o PPGA por estas conquistas. h) A 50 

Professora Patrícia Guarnieri informou sobre os trabalhos do NDE, e que está 51 

havendo alterações no PPPCA, e que foi recebida do Conselho Administrativo 52 

do ADM uma demanda, mas que o Núcleo não está se restringindo a essa 53 

demanda, e está havendo participações de alunos do CA e que haverá também 54 

a participação dos professores e que as alterações serão submetidas ao 55 

colegiado ainda este ano. I) O Professor Victor Rafael fez um informe de 56 

atualização sobre o seu processo SEI 23106.065500/2017-61,  no qual solicitou 57 

alteração de regime de trabalho. Já houve duas apreciações pela CCD, que 58 

considerou o mesmo um caso extraordinário e remeteu para apreciação do 59 

CEPE. Enquanto isso, o professor segue com suas atividades, dentro das 60 

previsões legais.   2.   Aprovação da ata da reunião anterior. Ata aprovada por 61 

unanimidade. 3.   Decisão sobre destinação da vaga de decorrente da 62 

aposentadoria do Professor Domingos Sávio Spézia. O presidente da mesa 63 

informou que, em decorrência da solicitação de aposentadoria do Professor 64 

Domingos Spézia, o Departamento precisa decidir sobre a destinação da vaga, 65 

já que o concurso para a área ainda está vigente e há candidato aprovado e 66 

sugeriu o aproveitamento desse candidato para a vaga, colocando o assunto 67 

em discussão. O professor Evaldo Cavalcante ressaltou que o candidato 68 

aprovado além de já contribuir com o Departamento de Administração, está na 69 

área de produção e logística, e possui sua formação pela UnB. O Professor 70 

Carlos Denner indagou se não poderia trocar essa vaga por outra de 40 horas. 71 

Ao que o Professor José Márcio respondeu, informando que em caso 72 

semelhante, houve uma consulta junto ao DGP, que negou tal possibilidade. A 73 

Professora Helena Costa perguntou se há a garantia de que essa vaga virá 74 

para o Departamento, ao que o presidente da mesa respondeu que as chances 75 

são altas, mas que temos que ser ágeis. O Professor Valmir Emil questionou a 76 

respeito da possibilidade de aproveitar a vaga com um novo concurso, já que, 77 

segundo o mesmo, haverá a possibilidade de selecionar uma pessoa melhor 78 

qualificada. O Professor Caio Cesar ressaltou que há nesse caso a questão 79 

legal, pois enquanto houver aprovados em concurso, não se pode abrir outro 80 

para a mesma área. O Professor Antônio Isidro salientou que o próximo ano 81 

será eleitoral, e que as coisas precisam acontecer rapidamente, antes de 82 

junho. O Professor Tomás de Aquino reforçou o posicionamento do Professor 83 

Valmir Emil, e disse que se pode realizar o concurso em outra área. O 84 

Professor Leonardo Conke frisou que o Departamento deve investir em alguém 85 

que seja bom para o Departamento e para a UnB. A Professora Doriana disse 86 

que a possibilidade de se fazer um concurso é muito importante, no entanto, os 87 

três aprovados são pessoas bastante qualificadas, sendo apoiada em seu 88 



posicionamento pelos Professores Carlos André e Marcos Alberto. O Professor 89 

Alexandre Maduro lembrou que o aproveitamento da vaga pelo candidato 90 

aprovado já havia sido decidido em reunião anterior. A Professora Helena 91 

Costa questionou a respeito de dois candidatos já terem sido nomeados para 92 

esta área. O Professor Carlos Rosano afirmou que ainda há deficiência na área 93 

de Logística. O Professor Rodrigo Rezende disse que há vários argumentos 94 

para que se aproveite a vaga com o candidato aprovado no concurso vigente. 95 

Após diversos argumentos, o presidente da mesa colocou o tema em 96 

aprovação. O item foi aprovado por 16 votos favoráveis, 7 votos contrários e 5 97 

abstenções. 4. Apreciação do Projeto de Extensão “Construção de 98 

Competências em Operações e Projetos Direcionados para Serviços”. A 99 

palavra foi dada à Professora Olinda Maria Gomes Lesses, que fez um breve 100 

relato a respeito do Projeto, salientando que este será importante para o 101 

Departamento, pois envolverá diversos professores e parceiros nos segmentos 102 

público e privado, e que o mesmo atende os requisitos da extensão. O item foi 103 

aprovado por unanimidade. 5. Apreciação que trata da Licença Capacitação da 104 

Professora Helena Araújo Costa, que foi feito pela Profa. Gisela Demo Fiuza. O 105 

Professor José Márcio autorizou que a interessada fizesse um breve relato do 106 

Processo, e colocou o item em discussão. Aprovado por unanimidade. 6. 107 

Apreciação do processo de Equivalência de disciplina: Metodologia Científica 108 

Aplicada (186236) e Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicados à GPP 109 

(110278). Foi dada a palavra à relatora, Professora Olinda Maria, que informou 110 

haver a mesma carga horária, e mesmo conteúdo havendo a equivalência 111 

entre as disciplinas. Item aprovado por unanimidade. 7. Apreciação dos 112 

processos de Revalidação de diploma: Mauro André Oliveira Rodrigues. Diante 113 

da ausência da comissão, o item ficou para ser apreciado na próxima reunião. 114 

8. Apreciação da solicitação de Parceria da Universidade Oradea, da 115 

Romênia com a Universidade de Brasília. O Professor José Márcio passou a 116 

palavra à relatora, Professora Solange Alfinito, que após ler o relatório, afirmou 117 

que não há possibilidade do Departamento firmar tal acordo, pois há muitos 118 

requisitos que não são preenchidos por este. O Professor Carlos Denner 119 

indagou a respeito das exigências, ao que a Professora Solange Alfinito leu 120 

alguns requisitos. Após discussão a respeito do encaminhamento desta 121 

solicitação decidiu-se que a solicitação da Universidade e Oradea fosse 122 

encaminhado para apreciação pelo PPGA, com alguns ajustes no relatório, foi 123 

colocado em votação. Item aprovado por unanimidade, abstendo-se a relatora 124 

de votar. 9. Moção de reconhecimento de mérito para Olinda Maria Gomes 125 

Lessa e Rafael Rabelo Nunes pela captação de recursos para o Laboratório de 126 

Informática do Departamento de Administração. O Professor José Márcio 127 

reforçou a importância dessa conquista para o Departamento. O item foi 128 

aprovado por unanimidade. 10. Moção de reconhecimento e agradecimento à 129 

Professora. Catarina Cecília Odelius, que se aposentou recentemente e foi 130 

professora, coordenadora de curso e Chefe do Departamento de 131 

Administração. O presidente da mesa ressaltou a importância do 132 



reconhecimento e agradecimento pelos serviços prestados. Item aprovado por 133 

unanimidade. 11. Atualização da composição da lista dos componentes dos 134 

Eixos de Aprendizagem do curso de Administração. O Professor José Márcio 135 

ressaltou que os eixos não estão sendo usados de fato, e que o NDE sugeriu 136 

reativar os eixos de aprendizagem através de um diálogo entre o NDE e os 137 

eixos de aprendizagem. O Professor Carlos Rosano disse haver eixos muito 138 

grandes, e sugeriu uma diminuição. O presidente da mesa salientou que é 139 

difícil, pois estão no PPPCA. A Professora Helena Costa disse que Introdução 140 

à Administração não está em nenhum eixo, e frisou que se sentiria confortável 141 

em passar para o eixo Administração Pública. O Professor Evaldo Cesar 142 

ressaltou que é um bom momento para se discutir a questão dos eixos, 143 

inclusive fazendo uma redistribuição. O Professor José Márcio finalizou a 144 

questão, salientando que a discussão ainda não está amadurecida o suficiente 145 

para ser decidida no colegiado e lembrou que a atualização do PPPCA pelo 146 

NDE não se trata de uma proposta de mudança estrutural, e que uma alteração 147 

na composição dos eixos seria uma mudança estrutural. Diante das discussões 148 

sobre o tema, o presidente do colegiado indicou que o encaminhamento da 149 

composição dos eixos de aprendizagem pode ser coordenado com as ações do 150 

NDE. Por consenso o colegiado indicou que pode haver um novo 151 

encaminhamento da composição dos eixos. A professora Débora Barem pediu 152 

a palavra, e falou a respeito das avaliações dos professores que é feita 153 

regularmente pelos alunos. Ressaltou que a mesma tende a ser falha, pois 154 

percebe que a maioria dos alunos que buscam fazer a avaliação são alunos 155 

problemáticos que provavelmente tenham problemas com professores. Afirmou 156 

que se faz necessário uma conscientização junto aos seus alunos, a respeito 157 

da importância dessa avaliação. Ressaltou ainda que a maioria dos alunos 158 

relata que não recebe nenhuma informação, quando entram na UnB, da 159 

importância deste procedimento de avaliação. Assim, segundo ela, a avaliação 160 

não reflete a realidade. O Professor José Márcio sugeriu que o assunto seja 161 

colocado como ponto de pauta. Nada mais havendo a tratar, o presidente do 162 

Colegiado deu por encerrada a reunião às dezenove horas e três minutos, da 163 

qual eu, Elizânia de Araújo Gonçalves lavrei a Ata. 164 




