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Ata da sexta (6a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 13 de setembro de dois mil e vinte e um, às 17 horas, via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira
Júnior, Alexandre Maduro, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo Alves,
Carlos Denner, Débora Dorneles Barem, Diego Mota, Edgar Reyes, Eluiza Watanabe, Fabrício Oliveira
Leitão, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, Helena Costa, Ivan Gartner, João Carlos Neves de
Paiva, José Marcio Carvalho, Josivania Silva Farias, Leonardo Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus
Vinicius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula Dias, Marina,  Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri,
Pedro Neiva, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, como presidente da mesa, Roque
Magno, Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Tomas de Aquino, Vanessa Cabral, Vinicius Amorim
Sobreiro. Jus�ficaram a ausência as professoras: Elaine Neiva e Solange Alfinito. Como representante dos
funcionários: Ana Claudia Benchimol. Como representante do AD&M: Ruan Vitório. O presidente da mesa
cumprimentou a todos e passou aos informes. 1. Informes: a) A profa. Josivânia informou e lamentou o
falecimento da profa. Lourdes Bandeira, do Departamento de Ciências Sociais. b) A profa. Helena falou do
encerramento do projeto CASOTECA e convidou todos a par�ciparem do lançamento da plataforma no
dia 29/9, 17h, durante a Semana da Acadêmica. c) O prof. Francisco Coelho informou os resultados
posi�vos da Comissão de Pesquisa do ADM. Em média 30 alunos foram aprovados nos projetos PIBIC e 5
alunos aprovados no PIBITI. d) O prof. Rodrigo informou sobre a Circular 30/2021/DEG e sobre o
planejamento do possível retorno das a�vidades presenciais. e) O presidente da mesa falou sobre a
reestruturação do NDE, que agora está sob a presidência da profa. Solange, agradeceu a adesão dos
professores e parabenizou o trabalho importante do Núcleo. f) O prof. Rodrigo ra�ficou a importância do
auxílio financeiro aos professores em eventos. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. Colocado em
votação, o item foi aprovado com 33 votos a favor, 1 (uma) abstenção e nenhum voto contrário. 3. Pedido
de afastamento para pós-doutorado no país do prof. Fabricio Oliveira Leitão. Relatora: profa. Patrícia
Guarnieri. SEI 23106.099593/2021-11. A profa. Patrícia fez algumas observações que julgou relevantes, e
seu parecer foi favorável ao pedido de afastamento do prof. Fabricio. O item foi colocado em discussão e
aprovado por unanimidade. 4. Pedido de licença capacitação da profa. Helena Araújo Costa. Relator:
prof. Rildo Ribeiro dos Santos. SEI 23106.095686/2021-69. O prof. Rodrigo leu o parecer do relator que
foi favorável pela aprovação da licença capacitação da profa. Helena. O item foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. 5. Pedido para realização de colaboração esporádica do prof. Paulo
Henrique de Souza Bermejo. Relator: prof. Rafael Porto. SEI 23106.069249/2021-90. O prof. Rafael
Porto, relator do processo, recomendou o deferimento desta solicitação. O item foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. 6. Relatório final de curso e relatório de cumprimento do objeto do curso
"MBA em Gestão de Pessoas no Setor Público", ministrado pelo ADM para o Senado Federal.
Coordenador: Prof. Antônio Isidro da Silva Filho. Relator: Prof. Evaldo Cesar Cavalcante.
SEIs 23106.117819/2018-60 e 23106.091834/2021-76, respec�vamente. O prof. Rodrigo leu o parecer
final do relator, prof. Evaldo, que emi�u parecer favorável ao relatório final do curso. O item 6 foi
colocado em votação, e aprovado por unanimidade. 7. Relatório de cumprimento do objeto do projeto
de pesquisa "Estudo Cien�fico, Mapeamento de Competências e Revisão da Matriz Curricular do Cargo
de Guarda Civil Municipal", executado pelo ADM, via TED, contratado pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública - SENASP. Coordenador: Prof. Francisco Antônio Coelho Junior. Relator: prof. Caio de
Medeiros Costa. SEI 23106.118339/2019-05. O prof. Caio, relator do processo, fez um breve resumo do
relatório e foi favorável pelo deferimento. O prof. Francisco agradeceu pela celeridade na análise. O item
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 8. Apreciação do mérito acadêmico e cien�fico
de acordo de cooperação técnica proposto entre a FUB/ADM e o Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos. Coordenador: Prof. Francisco Antônio Coelho Junior. Relatora: profa. Ta�ane
Paschoal. SEI 23106.101000/2021-86. O presidente da mesa leu o parecer da relatora, profa. Ta�ane,
que concluiu que o projeto apresenta mérito acadêmico e cien�fico. O item 8 foi colocado em votação, e
aprovado por unanimidade. 9. Resolução 1/2016 do colegiado do ADM (Auxílio para Par�cipação em
Eventos. Anexo). Proponente: prof. Caio de Medeiros Costa. O prof. Caio agradeceu a chefia do
Departamento pela atenção e disponibilidade e pediu uma revisão da norma. A profa. Josivania deu seu
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parecer sobre o ponto de pauta e sugeriu uma separação dos valores para eventos nacionais e
internacionais. O prof. Rodrigo falou que não vê a norma dificultando o desenvolvimento profissional dos
professores, que nunca recebeu reclamações, e relembrou que, todos os processos são transparentes,
públicos e estão disponíveis no SEI, caso surjam dúvidas. Depois de uma vasta discussão sobre a
necessidade de alterar a norma, o prof. Tomas re�rou a sua proposta inicial de formar uma comissão para
analisar esta demanda e sugeriu que o prof. Caio também re�rasse sua proposta de revisão da norma,
com o que o prof. Caio concordou. Finalmente, foi sugerido que este desenvolvimento da norma fosse
discu�do em oportunidade futura, em caso de alguma necessidade. O Colegiado concordou
unanimemente com a sugestão. 10. Ajustes na Resolução 1/2018 do colegiado do ADM (A�vidades
Complementares. Anexo). Relatora: profa. Silvia Araújo.  A profa. Olinda falou brevemente sobre as
alterações na Resolução 1/2018. O prof. Rodrigo ressaltou que o documento foi enviado por e-mail e que
as alterações foram destacadas em vermelho. O item foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. 11. Ajustes na Resolução 2/2019 do colegiado do ADM (PPA e ETC. Anexo). Relator: prof.
Leonardo Conke. O prof. Leonardo falou da única alteração na Resolução: Cada professor(a) orientador(a)
poderá indicar apenas um trabalho em cada edição do Concurso. O prof. José Marcio parabenizou a
comissão. O prof. Aldery não concordou com a escolha de somente um trabalho. O prof. Edgar pediu a
palavra e corroborou com a alteração da norma. Colocado em votação, o item 11 foi aprovado com 23
votos a favor, 1 voto contrário e nenhuma abstenção. O presidente da mesa, antes de iniciar o ponto 12,
pediu que os professores respondam o ques�onário enviado por e-mail.  12. Apresentação do Retrato
Acadêmico do ADM. Apresentadores: profs. Diego Mota e Siegrid Guillaumon.   A profa. Siegrid
enfa�zou que o Retrato Acadêmico já foi apresentado ao NDE e que haverá uma seção dedicada à
apresentação deste projeto, como uma inicia�va de clarificar o trabalho dos professores e da secretaria. 
A profa. Siegrid pediu para retomar o ponto de pauta na próxima reunião, devido à escassez de tempo. O
prof. Rodrigo relatou sua surpresa com a quan�dade de ações desenvolvidas pelo Departamento e
convidou a todos para que confiram o documento. 13. Processo aprovados ad referendum: O pedido
para realização de colaboração esporádica do prof. Francisco Antônio Coelho Junior.
SEI 23106.086242/2021-32 foi aprovado por unanimidade. 14. Assuntos Gerais.   A profa. Débora, o prof.
Aldery e o prof. Edgar falaram sobre a preocupação com retorno às a�vidades presencias no próximo
semestre e da necessidade de conversar exclusivamente sobre isso. O prof. Rodrigo achou per�nente
uma reunião para tratar deste assunto. O prof. Vinicius pediu a palavra e falou da importância da
tradução do site do ADM para o Inglês. E, por fim, o prof. Caio corroborou com a preocupação dos
professores e perguntou sobre os concursos em andamento. O presidente da banca fez um panorama
geral sobre o processo e concluiu a reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu
por encerrada a reunião, às 19 horas e 13 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 16/09/2021, às 11:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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