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Ata da sexta (6ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 14 de julho de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, no
Auditório Azul da FACE (DT - 08/59) e via Zoom, sincronamente, com a par�cipação dos professores:
Aldery Silveira Júnior, Caio Cesar de Medeiros, Carlos André de Melo Alves, Carlos Denner, Carlos
Henrique Rocha, Carlos Rosano, Cecílio Daher, Débora Dorneles Barem, Eluiza Watanabe, Josivania Silva
Farias, Leonardo Conke, Luciano Rossoni, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Maria
Amélia de Paula Dias, Marina Moreira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Paulo Bermejo, Rodrigo
R. Ferreira, como presidente da mesa, Roque Magno, Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Ta�ane
Paschoal, Vanessa Cabral, Vinicius Amorim Sobreiro. Jus�ficaram a ausência os professores: Adalmir de
Oliveira Gomes, Antônio Isidro, Bruno Eduardo Freitas Honorato, Carla Borges, Danielle Sandi, Emmanuel
Sousa de Abreu, Evaldo Cesar, Fabrício Oliveira Leitão, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo,
Helena Costa, Ivan Gartner, José Marcio Carvalho, Pedro Neiva, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo, Solange
Alfinito, Tomas de Aquino e Victor Rafael Celes�no. Como representante dos funcionários: Ana Claudia
Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos, falou da necessidade de acrescentar um ponto
de pauta, referente ao pedido de licença capacitação da profa. Patrícia, e passou aos informes. 1.
Informes: a) A profa. Eluiza informou que, na ausência da profa. Carla, que está afastada para a licença
capacitação, ela e a profa. Silvia, assumiram a presidência do NDE temporariamente, e falou ainda da
relevância em reformular e atualizar o PPC. b) O prof. Rodrigo informou que algumas salas foram
reservadas para o congresso da SBPC e que a coordenação do Departamento também não havia sido
avisada até então. A orientação da prefeitura é para que as aulas sejam suspensas, se tratando de apenas
um dia de evento. O prof. Rodrigo recomendou aos professores a reposição das aulas ou a elaboração de
alguma a�vidade subs�tu�va a distância, conforme orientado pelos norma�vos da UnB. 2. Aprovação da
ata da reunião anterior (em anexo). Colocado em votação, o item foi aprovado com 22 votos a favor,
uma abstenção e nenhum voto contrário. O presidente da mesa seguiu, e pediu a inclusão do ponto de
pauta referente ao pedido de licença capacitação da profa. Patrícia Guarnieri. Colocado em votação, o
item foi aprovado por unanimidade. 3. Pedido de colaboração esporádica do prof. Antônio Isidro Filho.
Relator: prof. Alexandre Maduro. SEI 23106.071267/2022-12. Na ausência do prof. Alexandre, o
presidente da mesa leu o parecer do relator, que se manifestou favorável à solicitação do prof. Antônio
Isidro. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 4. Plano de estágio probatório do
prof. Luciano Rossoni. Relator: prof. Rafael Porto. SEI 23106.050551/2022-55. Na ausência do prof.
Rafael, o presidente da mesa leu o parecer do relator, que concedeu parecer favorável ao pleito. O prof.
Luciano relatou brevemente o seu plano de estágio probatório, e em seguida o prof. Rodrigo colocou o
item em votação. O item foi aprovado por unanimidade. 5. Pedido de afastamento do país para pós
doutoramento da profa. Ta�ane Paschoal. Relator: prof. Marcus Vinicius Siqueira.
SEI 23106.042142/2022-85. O relator fez um resumo do pedido da profa. Ta�ane Paschoal, e concluiu sua
fala com a aprovação da solicitação de afastamento para pós-doutoramento da referida professora. A
profa. Ta�ane agradeceu o parecer, e se colocou a disposição para responder eventuais dúvidas.
Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 6. Pedido de transferência obrigatória
discente para o ADM. Relator: prof. Marcos Dantas. SEI 23106.044094/2022-60. O relator, após análise
da solicitação de transferência obrigatória (ex-officio), declarou parecer favorável pela equivalência entre
os cursos de Administração Pública da UNIRIO e Administração da UnB. Colocado em votação, o item foi
aprovado por unanimidade. 7. Pedido de licença capacitação da profa. Patrícia Guarnieri.
SEI: 23106.081927/2022-73. Relatora: Gisela Demo. Na ausência da profa. Gisela, o presidente da mesa
leu o parecer da relatora, que foi favorável ao pedido de licença capacitação da profa. Patrícia. A profa.
Patrícia agradeceu, e se colocou à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Colocado em votação, o
item foi aprovado com 26 votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. 8. Alteração da Ata da
reunião do Colegiado nº4/2022 em relação à aprovação da nova Resolução das A�vidades de Extensão.
Relatora: profa. Eluiza Watanabe, em nome do NDE. SEI 23106.083020/2022-49. O prof. Rodrigo
explicou a importância do PPC, e enfa�zou a necessidade de clareza nas informações registradas. A profa.
Eluiza seguiu e solicitou, em nome do NDE, a alteração da redação da ata 4/2022. O colegiado aprovou
por unanimidade a modificação na redação. Agora, onde se lê: "Depois da discussão, a distribuição de
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10% da carga horária do curso de ADM em extensão universitária, conforme parecer do NDE foi aprovada
por unanimidade". Leia-se: “Depois da discussão, a distribuição de 10% da carga horária do curso de ADM
em extensão universitária e a nova Resolução de A�vidades de Extensão, conforme parecer do NDE, foi
aprovada por unanimidade”. 9. Atualização da Resolução de A�vidades de Extensão do ADM. Relatora:
profa. Eluiza Watanabe, em nome do NDE. SEI: 23106.082830/2022-88. A profa. Eluiza explicou que
após novas decisões relacionadas à inserção curricular das a�vidades de extensão, e informações
fornecidas pelo DEG, o NDE precisou fazer algumas inserções na resolução. A profa. Eluiza solicitou a
apreciação do colegiado para duas partes destacadas no processo SEI, são elas: Art.4º, §5º - “Se a
a�vidade de extensão for ofertada por outra IES, que não a UnB, deve haver um acordo de parceria entre
elas. Nesse caso, o departamento seguirá as normas vigentes da UnB”, e o Art.6º, §3º. “O componente
curricular ‘A�vidade Autônoma Integradora de Extensão’ será ofertado uma única vez, no 7º semestre do
curso, com carga-horária de 300 horas em A�vidades Acadêmicas de Extensão. Inciso I – Apesar de a
oferta do componente curricular a que se refere o caput ocorrer no 7º semestre, o aluno poderá
matricular-se em semestre de sua escolha, desde que seja capaz de comprovar a realização das 300 horas
requeridas até a data es�pulada pelo departamento no semestre da matrícula.”  O presidente
parabenizou o NDE, ressaltou que a inicia�va é muito bem vinda e que coloca o departamento atualizado
(up to date). A profa. Silvia frisou que não se trata de uma atualização, mas sim de uma reformulação do
PPC do curso. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 10. Nova Resolução de
A�vidades Complementares do ADM, a ser implementada com o novo PPC do curso. Relatora: profa.
Silvia Reis, em nome do NDE. SEI 23106.083533/2022-50. A profa. Silvia explicou que encaminhou uma
proposta de Resolução de A�vidades Complementares para a Reformulação do Projeto Pedagógico do
Curso. O NDE propôs dividir a carga-horária de A�vidades Complementares (atualmente de 600 horas)
com as A�vidades de Extensão no novo PPC, de forma que ambas as a�vidades fiquem com 300 horas
cada. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. O prof. Rodrigo enfa�zou que essa
resolução é para a implementação do novo PPC. Colocado em votação, o item foi aprovado por
unanimidade. 11. Atualização da Resolução de A�vidades Complementares do ADM atualmente
vigente. Relatora: profa. Silvia Reis, em nome da Comissão de A�vidades Complementares do ADM.
SEI 23106.083328/2022-94. A profa. Silvia explicou que a resolução atual precisa de uma atualização. E
que um caminho possível seria “semiautoma�zar” o processo de análise documental, a fim de evitar que
os alunos contravenham algumas regras. Atualmente, com a grande demanda de solicitações, a comissão 
de A�vidades Complementares não consegue fazer uma verificação minuciosa de toda documentação
enviada, pois exige muito tempo e atenção dos professores. O prof. Marcos Dantas falou da necessidade
de ampliar a comissão com novos membros. A profa. Silvia reforçou a fala do prof. Marcos. Colocado em
votação, o item foi aprovado por unanimidade. O prof. Rodrigo informou que, em função das novas
atribuições do ADM, as comissões existentes passarão por reformulações, e que, em breve, os
professores serão no�ficados. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada
a reunião, às 18 horas e 21 minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Benchimol, Assistente em Administração do
Departamento de Administração, em 08/08/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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