
Ata da sexta Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 24 de 2 

agosto de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e onze minutos, no 3 

Auditório Azul nas dependências do FACE, com a presença dos professores: 4 

Carlos Rosano Peña, como presidente da mesa, Aldery Silveira Junior, André 5 

Luiz Marques Serrano, Antônio Isidro da Silva Filho, Carlos Denner dos Santos 6 

Júnior, Catarina Cecília Odelius, Débora Dorneles Barem, Doriana Daroit, 7 

Edgar Reyes Júnior, Elaine  Rabelo de Neiva, Eluiza Alberto de Morais 8 

Watanabe, Evaldo César Cavalcante Rodrigues, Francisco Antônio Coelho 9 

Júnior, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, Josivânia Silva 10 

Farias, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Marina 11 

Figueiredo, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Paulo 12 

Henrique de Souza Bermejo, Pedro Robson Pereira Neiva, Pedro Paulo Murce 13 

Meneses, Roque Magno de Oliveira, Rodrigo Rezende Ferreira, Silvia Araújo 14 

dos Reis, Vinicius Amorim Sobreiro e os professores voluntários Karoll 15 

Haussler Carneiro Ramos e Carlos André de Melo Alves. Justificaram ausência 16 

os professores: Danielle Sandi, Gisela Demo, Hebert Kimura, Ivan Ricardo 17 

Gartner, Leonardo Silveira Conke, Rafael Barreiro Porto, Solange Alfinito e 18 

Tatiane Paschoal. Como representante dos funcionários participou da reunião a 19 

servidora Ana Claudia Benchimol. Aberta a reunião, o presidente do Colegiado 20 

– prof. Carlos Rosano Peña saudou os presentes e passou aos pontos de 21 

pauta. 1. Informes Gerais: O presidente passou aos seguintes informes: 1.1. 22 

Mensagens dos candidatos a Reitoria da UnB que solicitaram audiência. O 23 

presidente da mesa passou a palavra ao Prof. Ivan Camargo, atual reitor da 24 

Universidade de Brasília e que tenta um novo mandato. Foi definido o tempo 25 

máximo de fala do candidato de 20 minutos e de 10 minutos para perguntas. 26 

Ivan Camargo iniciou agradecendo a presença de todos e falou sobre três 27 

pontos: austeridade orçamentária, investimento em infraestrutura e 28 

equipamentos; conformidade legal, regularização de contratos e a situação dos 29 

funcionários “precarizados” (SICAP); e sobre tentar criar um clima mais 30 

razoável na UnB, principalmente no combate ao desrespeito e a violência. O 31 

professor terminou agradecendo novamente a presença de todos e abrindo 32 

espaço para as perguntas. Foram levantadas as seguintes questões, 33 

contribuições e sugestões: i) a situação da Progressão Funcional Docente; ii) a 34 

demora dos repasses dos recursos externos de Projetos de Pesquisa e de 35 

extensão e a burocracia envolvida nos pagamentos (necessidade de 36 

simplificação para melhor utilização dos recursos); iii) atual crise financeira 37 

(corte de 20%) e os impactos na Universidade – a falta de recursos e de 38 

equipamentos; iv) falta de organização e o desrespeito nos estacionamentos; v) 39 

sobre a melhora nos trâmites de documentos gerados no SEI!, contudo a 40 

permanente demora nos despachos de documentos do DGP/COFIN continua 41 

sendo um problema; vi) possível procura por patrocinadores para adoção de 42 

salas, e por fim, a busca por soluções sobre assédio moral, racismo e 43 

homofobia na UnB. O professor Ivan agradeceu a presença de todos e 44 



encerrou sua apresentação às 18 horas. Concluída a apresentação do 1 

candidato a reitor, o presidente da mesa informou que o tempo do primeiro 2 

candidato excedeu 16 minutos do tempo previsto e que a outra candidata 3 

usufruiria do mesmo tempo. 1.2. Dando continuidade à pauta, o presidente 4 

informou sobre o pedido de tomada de posse do primeiro e segundo colocados 5 

no concurso para docente em Administração Geral: Siegrid Guillaumon 6 

Dechandt e Maria Amélia de Paula Dias, respectivamente; 1.3. O presidente da 7 

mesa lembrou a reedição do edital do concurso na área de Produção e 8 

Operações que será coordenado pelo professor José Márcio e a publicação do 9 

edital de Operações e Sistema de Informação para tempo parcial; 1.4. O 10 

professor Rosano informou a doação de três notebook para o Departamento de 11 

Administração, feita pela Secretaria de Gestão Patrimonial, coordenada pelo 12 

professores Tomás de Aquino e Adalmir Gomes. 1.5. O professor Evaldo pediu 13 

a palavra para anunciar as novas chefes de secretaria Roseane Aquino e Ana 14 

Claudia Benchimol. O presidente explicou que com a saída da ex-secretária 15 

(Maria Célia Orlato Selem) um novo servidor virá em seu lugar, e que o 16 

Departamento está procurando um perfil adequado para ocupar o cargo. 2. 17 

Aprovação da ata da Reunião 01/07/2016. A ata da reunião 01/07/2016 foi 18 

aprovada por unanimidade. 3. Planejamento do evento em homenagem aos 19 

aniversários do ADM e PPGA. O presidente explicou que foi feita uma 20 

solicitação formal ao Decanato de Gestão de Pessoas de uma lista dos 21 

aposentados que passaram pelo Departamento de Administração e seus 22 

contatos para que pudéssemos prestar uma homenagem, mas que o DGP 23 

informou não ser possível. A professora Josivânia pediu a palavra e sugeriu 24 

que contatássemos o DGP/COAPE – Coordenadoria de Aposentados. O 25 

presidente da mesa falou sobre a captação de recursos para o evento que 26 

comemorará os 50 anos do curso de Graduação em Administração e 40 do 27 

curso de Pós-graduação em Administração. O evento será realizado do dia 12 28 

a 15 de setembro. A professora Patrícia pediu a palavra e informou sobre a 29 

programação do evento: dia 12 será a solenidade de homenagem aos 30 

aposentados no Auditório Verde da FACE e o coquetel. Dia 13 haverá uma 31 

retrospectiva dos 50 anos de ADM e 40 anos do PPGA com fala dos 32 

professores e do CAADM, AD&M e Atlética, representando os alunos. Está 33 

previsto para o dia 14 uma palestra, a professora falou da necessidade de 34 

sugestão de palestrantes. Dia 15 haverá uma palestra sobre Gestão Pública na 35 

América Latina, com a professora convidada da Universidade de Indiana. O 36 

professor Rosano reforçou o pedido de sugestões de palestrantes para o dia 37 

14. Comunicou ainda sobre a empresa que será responsável pelo coquetel – 38 

Sanoli. Por fim, o presidente compartilhou a necessidade de patrocinadores 39 

(estimou-se o valor de 2 mil reais) para contribuírem com a compra de uma 40 

placa comemorativa e de um presente aos homenageados. 4. Apreciação e 41 

aprovação das sugestões dos representantes do Núcleo Docente 42 

Estruturante, da Chefia do Departamento e das coordenações de curso 43 

sobre as demandas de professores para o próximo semestre. 4.1. O 44 



Presidente da mesa expôs que o déficit de professores é na área de 1 

Administração Geral, e que na área de Produção e Logística essa demanda 2 

será amenizada com os próximos concursos. 4.2. Foi colocado em votação o 3 

aproveitamento do terceiro lugar do concurso de Administração Geral para 4 

substituir a vaga da profa. Francy Bogosian. O aproveitamento do candidato 5 

Caio Cesar de Medeiros Costa foi aprovado com uma abstenção. 1. Informes: 6 

1.6. O presidente da mesa passou a palavra para a candidata Marcia Abraão e 7 

lembrou que esta teria o mesmo tempo do primeiro candidato, 46 minutos. 8 

Ficou acordado que os pontos de pauta pendentes ficariam para a próxima 9 

reunião. A candidata começou se apresentando e agradecendo a presença de 10 

todos. Desmentiu os boatos de que é afiliada a partidos políticos e apresentou 11 

suas propostas, quais sejam: excelência no ensino, na gestão, na pesquisa, na 12 

extensão e nas relações interpessoais; aprimoramento da gestão da UnB; 13 

incentivo para os docentes ingressarem na pós-graduação e que é a favor de 14 

captação de recursos externos  e maior agilidade na execução dos projetos. 15 

Destacou a necessidade do fortalecimento da Finatec e do PROCAP e 16 

terminou falando sobre a progressão funcional e a flexibilização das 30h para 17 

os técnicos administrativos. Foi aberto espaço para questionamentos dos 18 

presentes. Foi questionado: i) a situação da Progressão Funcional Docente; ii) 19 

a busca por soluções sobre assédio moral, racismo e homofobia na UnB; iii) 20 

atual crise financeira (corte de 20%) e os impactos na Universidade – a falta de 21 

estrutura e equipamentos, e a possibilidade de captação de recursos 22 

particulares, sugestão de adoção de salas por empresas privadas; iv) 23 

capacitação e qualificação dos servidores, mestrado semipresencial e à 24 

distância; v) sobre os andamentos dos processos e a burocracia nos 25 

pagamentos dos projetos. A candidata terminou sua fala agradecendo e 26 

pedindo o voto de todos.  Nada mais havendo para tratar, o presidente 27 

encerrou a reunião às dezenove horas e quatro minutos, e eu, Ana Claudia 28 

Benchimol, secretariei a reunião e lavrei presente ata. 29 


