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Ata da sé�ma (7ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 08 de agosto 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:
Adalmir de Oliveira Gomes, Bruno Eduardo Freitas Honorato, Caio Cesar de Medeiros, Carlos Denner,
Carlos André de Melo Alves, Cecílio Daher, Debóra Barem, Doriana Daroit, Eluiza Watanabe, Emmanuel
Sousa de Abreu, Evaldo Cavalcante, Gisela Demo, Herbert Kimura, Leonardo Conke, Luciano Rossoni,
Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula Dias, Olinda Gomes
Lesses, Patrícia Guarnieri, Paulo Bermejo, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, como presidente da
mesa, Roque Magno, Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Solange Alfinito, Vanessa Cabral, Vinicius
Amorim Sobreiro. Jus�ficaram a ausência os professores: Aldery Silveira Júnior, Antônio Isidro, Carlos
Henrique Marques da Rocha, Danielle Sandi, Francisco Antônio Coelho Júnior, Helena Costa, José Marcio
Carvalho, Josivania Silva Farias, Marina Moreira, Rafael Barreiros, Tomas de Aquino e Victor Rafael
Celes�no. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa
cumprimentou a todos, e antes de passar aos informes, solicitou a inclusão de dois pontos de pauta: o
pedido de colaboração esporádica do prof. Rildo e a apresentação de uma proposta de resolução por
parte da Comissão de Monitoria. A profa. Silvia, presidente da Comissão de Monitoria, sugeriu tratar
desse ponto na próxima reunião do Colegiado. O presidente da mesa acatou o pedido da profa. Silvia e
colocou em votação apenas o pedido do prof. Rildo, SEI: 23106.087370/2022-84, que foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o presidente passou aos informes. 1. Informes: a) O prof. Rodrigo falou da
reunião com o decano de graduação sobre o ensalamento das disciplinas para o semestre 2/2022.
Explicou a questão dos problemas das salas de aula no início do semestre. A profa. Olinda destacou os
critérios que o DEG já definiu para a locação das salas no próximo semestre, dizendo que as disciplinas
que forem concentradas devem ser ofertadas sexta ou sábado, e não mais durante segunda a quinta-
feira. b) A profa. Olinda informou que 578 alunos foram inscritos no ENADE, dentre ingressantes e
concluintes. A professora con�nuou, e disse que a coordenação está fazendo um trabalho de
conscien�zação dos alunos. Lembrou que a prova será no dia 27 de novembro de 2022 e finalizou sua fala
pedindo o apoio de todos. c) O prof. Rodrigo falou sobre a paralisação dos alunos marcada para o dia
11/08 e alertou para o fato de que esse movimento não tem adesão ou orientação equivalentes vindas
da reitoria ou do sindicato dos professores da UnB, que são as instâncias que poderiam determinar
paralisação das aulas por mo�vo de greve ou de calendário le�vo. Ainda assim, cada professor tem
autonomia para conduzir o pedido de suspensão das aulas como achar mais adequado. d) A profa. Silvia
sugeriu, para adiantar o processo de seleção dos monitores, que estava iniciando com três semanas de
atraso, que os professores divulguem suas vagas antes do semestre acabar, e que os alunos façam as
inscrições durante o período de férias. Desta forma, os alunos iniciariam suas a�vidades logo no início do
semestre. Alguns professores se manifestaram, via chat, favoravelmente à proposta da comissão. A profa.
Silvia agradeceu aos que se manifestaram. 2. Aprovação da ata da reunião anterior (em anexo). O prof.
Rodrigo explicou que a ata já havia sido corrigida. Colocado em votação, a aprovação da ata 6 foi
aprovada por unanimidade. 3. Reintegração de Matheus Filipe de Andrade Costa. Relatora: profa.
Olinda Lesses. SEI 23106.076539/2022-71. A relatora informou que o solicitante está afastado desde
2019.2, devido a problemas de saúde e problemas na família, e concedeu parecer favorável ao pedido de
reintegração do discente. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 4. Plano de
estágio probatório do prof. Emmanuel Sousa de Abreu. Relator: prof. Carlos André Alves. SEI
23106.055484/2022-65. O relator concluiu que o plano apresentado contempla o que é esperado de um
professor para atuar no Departamento de Administração da UnB, e o que se espera para o estágio
probatório. O prof. Emmanuel agradeceu as palavras e a análise do prof. Carlos André. Colocado em
votação o plano de estágio do prof. Emmanuel, o item foi aprovado por unanimidade. 5. Colaboração
esporádica do prof. Herbert Kimura. Relator: prof. Vinicius Sobreiro. SEI 23106.088563/2022-52. Na
ausência do Vinícius, o prof. Rodrigo leu o parecer do relator, que sugeriu pelo deferimento do pedido
apresentado pelo prof. Herbert Kimura. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 6.
Colaboração esporádica do prof. Rodrigo R. Ferreira. SEI 23106.083941/2022-10. O prof. Rodrigo
explicou que, (i) por ser pedido de curta duração, não cabe parecer por pares, conforme a Resolução
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20/2014 do CONSUNI; e (ii) ainda que pedidos similares de outros colegas são aprovados Ad Referendum,
o prof. Rodrigo optou por não aprovar Ad Referendum este pedido de colaboração esporádica, uma vez
que o pedido em questão é do próprio presidente do Colegiado. O professor con�nuou sua fala e,
ressaltou que, para não haver conflito de interesse, decidiu solicitar a apreciação do colegiado para o seu
pedido. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 7. Licença capacitação do prof.
Antônio Nascimento Júnior. Relatora: profa. Doriana Daroit. SEI 23106.043939/2022-08. A relatora
manifestou parecer favorável à realização da licença capacitação pelo prof. Antônio Nascimento Júnior.
Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 8. Licença capacitação do prof. Carlos
Denner. Relatora: profa. Helena Costa. SEI 23106.085491/2022-91. Na ausência da relatora, o presidente
da mesa leu o parecer da profa. Helena, que concluiu que a solicitação de licença capacitação do
professor Carlos Denner atende aos requisitos, e foi favorável ao pleito. O prof. Carlos Denner falou
rapidamente sobre seu projeto e colocou-se a disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Colocado em
votação, o item foi aprovado por unanimidade. 9. Colaboração esporádica do prof. Rildo, parecer do
prof. Evaldo Cesar. SEI: SEI: 23106.087370/2022-84. O relator sugeriu parecer favorável à solicitação de
colaboração esporádica do prof. Rildo. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 10.
Novo Regulamento do Curso de Administração. Relatora: profa. Eluiza Watanabe, em nome do NDE. SEI
23106.092963/2022-62. A profa. Eluiza falou da reformulação do PPC, e agradeceu a cada membro do
NDE, professores: Carla Peixoto Borges (Presidente), Danielle Sandi Pinheiro, Francisco Antonio Coelho
Júnior, Gisela Demo Fiúza, Josivania Silva Farias, Leonardo Silveira Conke, Pedro Robson Pereira Neiva,
Rafael Rabelo Nunes, Sílvia Araújo dos Reis e Vanessa Cabral Gomes, por todo esforço e dedicação. A
professora seguiu, e lembrou que o regulamento do curso teve que ser atualizado considerando a
mudança na carga horária (10% de a�vidades de extensão-componente curricular obrigatório). Além
disso, o DEG propôs um modelo de regulamento. Com todas as alterações necessárias, as atualizações
foram realizadas pelo NDE. O prof. Rodrigo conduziu a votação pelo novo regulamento conforme
orientação do NDE. O item foi aprovado por unanimidade. 11. Novo Plano Polí�co Pedagógico do Curso
de Administração (PPC). Relatora: profa. Eluiza Watanabe, em nome do NDE. SEI 23106.091775/2022-
17. A profa. Eluiza explicou que o DEG disponibiliza um template que deve ser seguido como guia para a
atualização do PPC. A professora seguiu com a sua fala, e destacou algumas mudanças que foram feitas
com base no PPC de 2018, tais quais: modificações no documento, incluindo a revisão do texto, consulta
às novas diretrizes e normas, atualização de informações, inserção de novas informações. A profa. Eluiza
seguiu, e informou que a questão das aulas remotas ainda está sendo discu�da pelas instâncias
superiores da UnB, e que por sugestão do DEG, o NDE colocou a possibilidade de a�vidades remotas na
parte de metodologia. A professora finalizou sua fala ressaltando que, nessa versão do PPC, nenhuma
disciplina foi criada ou alterada, e que isso será realizado futuramente, e que o PPC precisa ser aprovado
urgente, pois o prazo é agosto de 2022. O prof. Rodrigo agradeceu ao NDE por todo trabalho e enalteceu
o esforço do Núcleo em atualizar o PPC do curso. Colocado em votação, o item 11 foi aprovado por
unanimidade. Assuntos gerais: A profa. Débora perguntou sobre o calendário para o próximo semestre, e
o prof. Rodrigo disponibilizou, via chat do Zoom, uma resolução enviada pelo DEG no final de ano de 2021
com os cronogramas le�vos até o semestre 2/2023.  Nada mais havendo a tratar, o presidente do
Colegiado deu por encerrada a reunião, às 18 horas e 23 minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol,
lavrei a presente ata.
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