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 Ata da sexta (6a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 09 de Dezembro de dois mil e vinte, às 15 horas via
webconferência (recurso: ZOOM) com a participação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira Júnior,
Alexandre Maduro, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo Alves, Carlos
Denner, Carlos Rosano Peña, Carlos Henrique, Cecílio Daher, Débora Dorneles Barem, Diego Mota, Edgar
Reyes, Evaldo César C. Rodrigues, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Fabrício Oliveira Leitão, Francisco
Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, Helena Costa, Herbert Kimura, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio
Carvalho, como presidente da mesa, Josivania Silva Farias, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares
Siqueira, Maria Amelia de Paula Dias, Marina Moreira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Paulo
Bermejo, Pedro Neiva, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno, Siegrid
Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Solange Alfinito, Tatiane Paschoal, Tomas de Aquino, Vanessa Cabral,
Vinicius Amorim Sobreiro. Como professor substituto: João Gabriel M. Souza. Justificaram a ausência os
professores: Leonardo Conke e Victor Rafael Rezende Celestino. Como representante dos funcionários: Ana
Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos e passou aos informes. 1. Informes: a) O prof.
José Márcio falou sobre o término do semestre que aconteceu sem grandes problemas. b) O prof. Edgar
informou sobre o 6º Seminário de Administração e agradeceu a todos os envolvidos. O prof. José Márcio
acrescentou que a audiência foi alta e com conteúdos excelentes. c) O prof. Paulo Bermejo colocou à disposição
a pesquisa qualitativa realizada pelos alunos da disciplina de Metodologia Científica Aplicada, o prof. José
Márcio sugeriu enviar o projeto por e-mail. d) A profa. Carla falou da criação de uma equipe no TEAMS para
facilitar a coordenação de trabalhos no âmbito do eixo de Estudos Organizacionais e Gestão de Pessoa.
2. Aprovação da ata da reunião anterior. O item aprovado por unanimidade. 3. Processos aprovados ad
referendum: O prof. José Márcio explicou que todos os itens foram aprovados ad referendum e sugeriu a
aprovação em bloco do ponto 3. Após alguns esclarecimentos sobre colaboração esporádica, decidiu-se fazer a
aprovação de cada item separadamente. a) Colaboração esporádica do prof. Herbert Kimura na Receita
Federal, SEI 23106.116850/2020-06. A profa. Elaine, relatora do processo, concedeu parecer favorável à
aprovação das atividades. Colocado em votação, o item “a” foi aprovado por unanimidade. b) Colaboração
esporádica do prof. Antônio Isidro na UFG, SEI 23106.051809/2020-79; e c) Colaboração esporádica do
prof. Antônio Isidro na UFG, SEI  23106.122610/2020-32 . Depois de uma vasta discussão, o Colegiado
decidiu colocar em votação a retirada dos itens “b” e “c” da pauta. A remoção dos itens “b” e “c” (do item 3) foi
aprovada com 24 votos a favor, 15 votos contra e 3 abstenções. d) Colaboração esporádica do prof. Pedro
Meneses na Receita Federal, SEI 23106.117747/2020-75. O prof. Leonardo Conke, relator do processo,
deferiu o pedido realizado. Colocado em votação, o item “d” foi aprovado por unanimidade; e) Colaboração
esporádica da profa. Eluiza Watanabe na ANATEL, SEI 23106.119090/2020-81. A profa. Josivania
manifestou parecer favorável ao pleito da profa. Eluiza. Colocado em votação, o item “e” foi aprovado por
unanimidade.  f) Colaboração esporádica do prof. Rafael Porto na ANATEL, SEI   23106.120840/2020-67.
A profa. Eluiza Watanabe concedeu parecer favorável ao pedido. O pedido foi aprovado por unanimidade pelo
Colegiado. 4. Colaboração esporádica do prof. Victor Celestino na Associação Brasileira de Transporte
Terrestre de Passageiros, SEI 23106.042491/2020-35. O prof. Ivan Gartner leu o seu parecer e recomendou o
deferimento do pedido do prof. Victor Celestino. O prof Ivan ressaltou que todas as informações adicionais estão
disponíveis no processo SEI. Depois da discussão do Colegiado, foi colocada em votação a aprovação da
colaboração esporádica do prof. Victor. O item foi aprovado com 21 votos a favor, nenhum voto contra e 16
abstenções. 5. Proposta da Comissão Permanente de PPA e ETC de resolução que regula a premiação de
monografia de administração. O prof. José Márcio passou a palavra ao prof. Rodrigo que falou sobre o
Regulamento para premiação dos melhores trabalhos de conclusão do curso de administração. A profa. Siegrid
agradeceu a iniciativa, parabenizou a comissão e falou das considerações feitas pelo NDE. O prof. José Márcio
manifestou seu apoio em voltar com uma tradição antiga do Departamento que estava esquecida por falta de
regulamento. O prof. Rodrigo falou da importância da premiação para estimular os alunos e para dar visibilidade
ao curso. Colocado em votação, o item 5 foi aprovado por unanimidade. A profa. Carla pediu a palavra e falou
da criação de um questionário para ser respondido pelos alunos no ato da entrega da monografia, para assim,
identificar o perfil dos trabalhos. O prof. Carlos André pediu a palavra e falou do engajamento da comissão e
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parabenizou os professores Rodrigo e Carla pela coordenação do trabalho.  O prof. Rodrigo finalizou o ponto
agradecendo a todos os membros da comissão. O prof. José Márcio passou a palavra à profa. Carla que pediu
para acrescentar um ponto de pauta. O presidente da mesa colocou em votação o pedido de acréscimo do ponto
de pauta da profa. Carla que foi acatado por unanimidade. 6. Solicitação de colaboração esporádica junto ao
IBICT/Anatel da Professora Carla Peixoto Borges, SEI 23106.118648/2020-19. A profa. Maria Amélia,
relatora do processo, concedeu parecer favorável a solicitação de colaboração esporádica da profa. Carla.
Colocado em votação, o item 6 foi aprovado por unanimidade. 7.Assuntos Gerais. O prof. Carlos André
perguntou sobre o início das aulas presenciais. Foi esclarecido que o semestre que iniciará dia 01/02/2021, a
princípio, será remoto. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 17
horas e 51 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 10/12/2020, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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