
Ata da sétima (7ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 17 de 2 

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

dependências da FACE, com a presença dos professores: Aldery Silveira 4 

Júnior, André Luiz Marques Serrano, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto 5 

Borges, Carlos Rosano Peña, Carlos André de Melo Alves, Diego Mota Vieira, 6 

Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Francisco A. Coelho Júnior, Gisela Demo 7 

Fiuza, Helena Araújo Costa, Herbert Kimura, Ivan Ricardo Gartner, João Carlos 8 

Neves de Paiva, Jose Márcio Carvalho, como presidente da mesa, Josivânia 9 

Silva Farias, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinícius Soares Siqueira, Marina 10 

Figueiredo Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos 11 

Santos, Pedro Henrique Melo Albuquerque, Pedro Robson Pereira Neiva, 12 

Rafael Barreiros Porto, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno, Siegrid Guillaumon, 13 

Solange Alfinito, Tomás de Aquino Guimarães, Valmir Emil Hoffmann, Victor 14 

Rafael Rezende Celestino e Vinicius Amorim Sobreiro. Justificaram a ausência 15 

os professores: Antônio Isidro da Silva Filho, Carlos Denner dos Santos Júnior, 16 

Danielle Sandi Pinheiro, Debora Dorneles Barem, Edgar Reyes Junior, Elaine 17 

Rabelo de Neiva, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Gisela Demo, Helena 18 

Araújo Costa, Leonardo Silveira Conke, Maria Amélia de Paula Dias e Paulo 19 

Henrique de Sousa Bermejo. Como representante dos funcionários: Ana 20 

Claudia Benchimol. Como representante dos alunos: Cínthia Chavarri. Aberta a 21 

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

enfatizando a importância do item 7 (Dinâmica de discussão para atualização 23 

do Projeto Político Pedagógico do curso de Administração, atividade conduzida 24 

pelo NDE) e pediu celeridade nos demais itens. Informes: a) Atualização da 25 

lista dos professores componentes de cada eixo temático. O prof. José 26 

Marcio explicou que a lista foi enviada por e-mail a todos e procurou-se evitar 27 

que um professor tivesse em mais de dois eixos. O presidente da mesa 28 

terminou sua fala evidenciando a importância das discussões dos grupos que 29 

trabalham na mesma área e por isso a necessidade do resgate dos eixos. b) 30 

Visita do prof. Marcellus Caldas. O chefe do departamento relatou que o prof. 31 

Marcellus da Kansas State University para apresentar estratégias de 32 

internacionalização da universidade da qual faz parte. Esta organização passou 33 

a ser conhecida nos Estados Unidos da América como uma das universidades 34 

que mais conseguiu resultados no seu processo de internacionalização do 35 

curso de ADM. O referido professor contribuiu com sugestões para o 36 

Departamento de Administração da UnB e fez uma palestra para alunos e 37 

professores da UnB. Também foi feita uma reunião com a direção da FACE 38 

para se discutir alternativas de cooperação e de internacionalização desta 39 

unidade da UnB. c) Participação do ADM no EnANPAD. O presidente da 40 

mesa ressalvou a participação do departamento e parabenizou a posição da 41 

UnB no evento. O prof. Emil fez um balanço positivo do programa, agradeceu a 42 

presença e a participação de todos e terminou enaltecendo os trabalhos dos 43 

professores Tomas e Patrícia. O prof. Tomas demonstrou satisfação pelo lugar 44 



alcançado pela UnB e lembrou os prêmios recebidos. d) Foi comunicado ao 45 

colegiado a decisão de desistência de participação de Pós-doutorado por 46 

parte do do prof. Ivan Gartner. e) Visita técnica da profa. Siegrid a 47 

Universidade do Norte de Iowa. A professora fez um breve relato sobre sua 48 

visita, os contatos estabelecidos e as possíveis novas oportunidades para 49 

alunos e professores. f) Semana Acadêmica. A profa. Patrícia lembrou a 50 

programação da Semana Acadêmica e convidou a todos a participarem das 51 

campanhas que estão sendo desenvolvidas (Arrecadação de livros para o 52 

Projeto da Biblioteca Comunitária "Catando Palavras" da Cidade Estrutural e 53 

Coleta de resíduos eletrônicos para doação para a OnG "Programando o 54 

Futuro". g) Mestrado Profissional. O prof. Emil informou que o edital para 55 

seleção de professores do MPA, mestrado profissional, está aberto. O edital 56 

prevê 1 (uma) vaga para atuação exclusiva no programa para professores 57 

oriundos da UnB e uma vaga para professores de fora da UnB. h) Evento 58 

CDT. A profa. Marina informou sobre o evento INOVATECH, que esta 59 

acontecendo no prédio da FACE nos dias 17 e 18 de outubro e pediu a 60 

colaboração dos professores para participarem do evento junto com as suas 61 

respectivas turmas. Item 1. Aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi 62 

aprovada por unanimidade; Item 2. Aprovações Ad Referendum: a) 63 

Revalidação de diploma de Mauro André Oliveira Rodrigues 64 

(SEI 23106.077266/2017-14 ). Item aprovado por unanimidade. b) 65 

Apreciação do projeto de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de 66 

Operações e Logística em parceria com ENAP (SEI 23106.120746/2017-11). O 67 

professor José Marcio passou a palavra a profa. Patrícia que fez um breve 68 

relato sobre o projeto. O item aprovado por unanimidade. Item 3. Solicitação 69 

de mudança de curso. A coordenadora do curso, profa. Olinda, apresentou 70 

parecer favorável e deferiu as solicitações de: Bianca Amazonas Pinto Pedroso 71 

(SEI 23106.122723/2017-32), Catharina Graziani Pedrosa (SEI 72 

23106.121374/2017-31), Fernando Paiva Scardua (SEI 23106.122843/2017-73 

30), Andressa Marinho Damasceno (SEI 23106.120864/2017-11), 74 

Willian  Peavezon Soares Gomes (SEI 23106.120190/2017-54), Tiago Dourado 75 

Fernandes (SEI 23106.113236/2017-89) e Leticia Cunha Miranda (SEI 76 

23106.113532/2017-80). O item foi aprovado por unanimidade. Item 77 

4. Apreciação do mérito do projeto de Gestão de Preços para 78 

intermediação digital e transporte de passageiros (SEI 23106.121938/2017-79 

36). O presidente da mesa passou a palavra ao prof. Pedro Albuquerque que 80 

iniciou sua fala lembrando que o processo já está no SEI, caso surgisse 81 

alguma dúvida, e deu uma breve explicação do projeto. A relatora, profa. 82 

Eluiza, concedeu parecer favorável a apreciação do mérito do projeto. Item 83 

aprovado por unanimidade. Item 5. Apreciação da Licença Capacitação de 84 

Josivânia Silva Farias (SEI 23106.119596/2017-94). O prof. José Marcio 85 

informou que a relatora do processo, profa. Danielle Sandi, apresentou parecer 86 

favorável ao pedido da profa. Josivânia. O item foi aprovado por 87 

unanimidade.  Item 6. Apreciação da Licença Capacitação de Antônio 88 
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Isidro da Silva Filho (SEI 23106.123191/2017-51). A relatora do processo, 89 

profa. Marina, concedeu parecer favorável ao pedido de Licença Capacitação 90 

do prof. Antônio Isidro. O item foi aprovado por unanimidade. Item 7. Dinâmica 91 

de discussão para atualização do Projeto Político Pedagógico do curso de 92 

Administração, atividade conduzida pelo NDE. O prof. José Marcio passou a 93 

palavra a profa. Patrícia. A professora, presidente atual do NDE, convidou 94 

todos os membros para iniciar a apresentação das novas propostas. A 95 

professora explicou brevemente a trajetória do Núcleo e seguiu falando que o 96 

Conselho de Administração do ADM disponibilizou um documento com 97 

algumas demandas da coordenação junto com a chefia acerca de alterações 98 

do curso como: internacionalização e alguns pontos relacionados às 99 

disciplinas; além das demandas do Conselho, foram discutidas com base nas 100 

legislações, as sugestões enviadas pelos eixos e a pesquisa do CA com os 101 

alunos. O NDE decidiu adotar um formulário para melhor analisar estas 102 

demandas. A presidente do Núcleo explicou que o formulário ainda está sendo 103 

elaborado e que todas as alterações propostas pelos eixos serão discutidas no 104 

NDE. Depois de explicar cada item abordado no formulário - assuntos como: 105 

acessibilidade, alunos especiais, mudança de pré-requisitos, criação de 106 

disciplinas optativas, mudança do nome de algumas disciplinas, horários de 107 

aulas alternativos, os membros expuseram suas sugestões e contribuições. 108 

Após a discussão, a prof. Patrícia concluiu que esta primeira parte é uma 109 

consulta ao Colegiado e as questões não seriam aprofundadas neste primeiro 110 

momento, por isso a importância do preenchimento e envio do formulário para 111 

que os tópicos sejam discutidos nas reuniões do NDE e, em seguida, aprovado 112 

no Colegiado. Os professores Emil e Rodrigo concordaram que na reunião em 113 

que serão discutidos os resultados (05/10/2017) não haverá tempo para 114 

debater detalhes e pediram a colaboração de todos neste sentido. O prof. José 115 

Marcio enalteceu o trabalho do NDE e passou ao próximo item. Item 8. Aviso 116 

da comissão permanente de apoio e acompanhamento a professores 117 

substitutos e colaboradores. A profa. Josivânia iniciou sua apresentação 118 

expondo as competências da comissão Permanente de Apoio e 119 

Acompanhamento a Professores Substitutos e Colaboradores. A professora 120 

explicou que a comissão propôs trabalhar com apoio aos professores através 121 

do Mentoring, que consiste em professores mais experientes ajudarem outros 122 

com menor tempo de docência. Foi desenvolvido um tutorial no Moodle, com 123 

dicas, técnicas e estratégias pedagógicas para que esses professores tenham 124 

acesso. A profa. Josivânia finalizou agradecendo a colaboração de todos os 125 

membros da comissão na elaboração do material disponibilizado. O prof. 126 

Marcos Dantas pediu a palavra e sugeriu uma participação dos professores 127 

componentes desta comissão na seleção de novos professores substitutos e 128 

colaboradores. O presidente da mesa advertiu que o Departamento de 129 

Administração já tem processos consolidados de seleção destas categorias de 130 

professores. Item 9. Posicionamento do departamento de ADM na 131 

solicitação de espaço para o Centro Acadêmico - CAAdm. O prof. José 132 



Marcio passou a palavra ao prof. Caio que informou que o CA está solicitando 133 

apoio por parte do Colegiado à conquista de um espaço físico para o Centro 134 

Acadêmico do ADM e ressaltou que o prof. Eduardo, diretor da FACE, está 135 

ajudando na busca de um novo espaço para os alunos. A representante do CA 136 

relatou a necessidade de um espaço para localização da sede do Centro e 137 

solicitou uma carta de apoio por parte do Colegiado. Depois de uma breve 138 

discussão foi decidida a elaboração de uma moção de apoio ao Centro 139 

Acadêmico para que eles possam conquistar um espaço definitivo. O CA ficou 140 

responsável pela elaboração desta moção. Foi posta em votação, uma moção 141 

de apoio ao Centro Acadêmico do ADM. O item foi aprovado por unanimidade. 142 

10. Assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado 143 

deu por encerrada a reunião, às dezoito horas e quarenta e um minutos, da 144 

qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata. 145 


