
Ata da sétima (7ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 
Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 27 de 2 
novembro de dois mil e dezoito, às 17 horas no Auditório Azul, localizado nas 3 
dependências da FACE, com a presença dos professores: Adalmir de Oliveira 4 
Gomes, Aldery Silveira Júnior, Caio Cesar de Medeiros, Carlos Rosano Pena, 5 
Carlos André de Melo Alves, Diego Mota Vieira, Edgar Reyes Junior, Eluiza Alberto 6 
de Morais Watanabe, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Fabrício Oliveira Leitão, 7 
Francisco A. Coelho Júnior, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, 8 
como presidente da mesa, Leonardo Conke, Marcos A. Dantas, Marcus Vinícius 9 
Soares Siqueira, Marina Figueiredo Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia 10 
Guarnieri dos Santos, Pedro P. M. Meneses, Pedro Albuquerque, Rafael Rabelo, 11 
Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno de Oliveira, Silvia Araújo dos Reis, Solange 12 
Alfinito, Tomas de Aquino, Valmir Emil Hoffmann Vanessa Cabral Gomes, Vinicius 13 
Amorim Sobreiro e Victor Rafael Rezende Celestino. Justificaram a ausência os 14 
professores: Antônio Isidro da Silva Filho, Debora Dorneles Barem, Gisela Demo, 15 
Herbert Kimura, Ivan Gartner, Josivânia Silva Farias, Siegrid Guillaumon. Como 16 
professora colaboradora: Evelyn Seligmann Feitosa. Como representante dos 17 
funcionários: Ana Claudia Benchimol. Como representante do CA: Davi Coelho. 18 
Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. José Márcio, deu as boas-19 
vindas a todos e iniciou a reunião. 1. Informes: a) Relato da visita a Guandong 20 
University of Finance and Economics. O prof. José Márcio falou da importância 21 
da visita, que todos os custos foram arcados pela Universidade de Guandong 22 
University of Finance and Economics e sobre o interesse em fortalecer a parceria e 23 
expansão do projeto. Participaram da visita técnica os professores Herbert Kimura 24 
Pedro Albuquerque e José Márcio Carvalho. b) Início de discussão da 25 
estruturação de uma resolução que regula o afastamento para licença 26 
capacitação e pós-doutorado no Departamento de Administração. A fim de 27 
evitar possíveis conflitos e defasagem na lista de oferta, o prof. José Márcio sugeriu 28 
uma discussão para a criação de uma resolução que adeque os afastamentos. O 29 
prof. Diego lembrou que este assunto já havia sido discutido e que poderia ser 30 
revisado. c) Informe sobre contratação de professor substituto. A profa. Olinda 31 
falou sobre o processo seletivo para a contratação do professor que substituirá o 32 
prof. Carlos Denner. d) O prof. Carlos André pediu a palavra e informou que seu 33 
relatório parcial de atividades até o décimo oitavo mês  já foi encaminhado à FACE 34 
e fez um resumo sobre sua atuação e pesquisa durante o período. e) O prof. Diego 35 
pediu a palavra e informou que o NDE está trabalhando na revisão das normas de 36 
PPA e ETC; falou sobre o projeto Boas Práticas em Sala de Aula e terminou 37 
fazendo um balanço positivo sobre a turma criada para ajudar a preparação dos 38 
formandos para o ENADE, esta iniciativa contou com a liderança  das professoras 39 
Olinda e Vanessa. O prof. José Márcio falou sobre uma possível reunião 40 
extraordinária para discutir  as propostas de novas normas de PPA e ETC. f) O prof. 41 
Aldery pediu aos membros do Colegiado indicações de possíveis patrocinadores 42 
para a efetivação do Congresso Gestão de Operações e Projetos em Organizações 43 
Públicas. O prof. Aldery entregou os folders aos professores para divulgação do 44 
evento. g) O prof. Evaldo pediu a palavra e informou sobre a previsão de cursos de 45 
pós-graduação lato sensu que serão ofertados pelo Departamento. h) O prof. Edgar 46 
informou sobre atividade científica internacional que foi promovida por ele, que 47 
contou com a participação de professores argentinos e agradeceu ao prof. Diego 48 
pela ajuda em atingir quórum necessário.  i) O prof. José Márcio lembrou da 49 
confraternização de final de ano e reforçou o convite a todos. j) O presidente da 50 
mesa informou que foi aprovada a outorga do título de Professor Emérito ao 51 
Professor Gileno Fernandes Marcelino. 2. Aprovação da ata da reunião anterior.  52 
O item foi aprovado por unanimidade 3. Apreciação da lista de oferta das 53 
disciplinas do período de verão, SEI 23106.140150/2018-18. O prof. José Márcio 54 



passou a palavra à profa. Olinda que explicou que serão ofertadas 6 (seis)  55 
disciplinas (Administração da Qualidade, Métodos e Modelos Quantitativos de 56 
Decisão 01, Logística Internacional, ETC, Finanças 1 e Microeconomia Aplicada) 57 
durante o período do verão. O item foi aprovado com 32 (trinta e dois) a favor e 1 58 
(um) voto contra. O representante do CA questionou a falta de oferta de algumas 59 
disciplinas como Cálculo Financeiro e Comportamento Organizacional. O prof. José 60 
Márcio esclareceu que esse é um trabalho extra e que muitos departamentos não 61 
ofertam disciplinas no Verão. O prof. Aldery complementou a fala do prof. José 62 
Márcio e falou sobre o período e o direito de férias dos professores. 4. Apreciação 63 
da lista de oferta das disciplinas do primeiro semestre de 2019. O presidente da 64 
mesa explicou que a lista foi enviada por e-mail. Colocado em votação, o item 4 foi 65 
aprovado por unanimidade. 5. Apreciação da renovação de contratos dos 66 
professores voluntários: Amanda Cristina Gaban Filippi 67 
(SEI 23106.072976/2017-58), Andressa Oliveira Pinheiro (SEI: 68 
23106.063424/2018-30), Barbara Novaes Medeiros (SEI 23106.075373/2018-99), 69 
Bruno Alexandre Braga (SEI: 23106.139778/2017-81), Bruno Saboya de Aragão 70 
(SEI 23106.009735/2018-53), Carlos Alberto Simões  de Luna (SEI: 71 
23106.088797/2018-13), Clarissa Melo Lima (SEI 23106.088481/2017-41), Djalma 72 
Petit (SEI: 23106.139965/2017-65), Fábio Jacinto Barreto de Souza (SEI: 73 
23106.068566/2018-93),  Jacileno José Delgado Correia (SEI: 74 
23106.149364/2017-61), Karoll Haussler Carneiro Ramos (SEI 75 
23106.089308/2017-60),  Luís Alberto Machado de Sousa Brito (SEI 76 
23106.081923/2017-28), Marcelo de Carvalho Silva (SEI 23106.101922/2018-98), 77 
Mário Lúcio Peconick (SEI: 23106.019738/2018-03),  Ricardo Polibiano 78 
Beltrame Faria (SEI: 23106.004466/2018-39), Rommel Gomes Resende (SEI: 79 
23106.011994/2018-44) e a contratação de Fabio Henrique dos Anjos (SEI: 80 
23106.131036/2018-99). O prof. José Márcio explicou que a lista foi disponibilizada 81 
por e mail e que todos os números do SEI estão registrados em ata. Colocado em 82 
votação a renovação dos contratos dos professores voluntários e a contratação dos 83 
professores  Fabio Henrique dos Anjos e Natália Fogaça, o item foi aprovado com 84 
32 (trinta e dois) votos a favor e 1 (uma)  abstenção. 6. Discussão da Licença 85 
Capacitação do prof. Diego Mota Vieira, (SEI: 23106.128285/2018-05), relatora: 86 
Profa. Josivânia Silva Farias. O prof. José Márcio informou que o parecer da 87 
relatora, profa. Josivânia, foi favorável a Licença Capacitação do prof. Diego Mota 88 
Vieira. O item foi aprovado por unanimidade. 7. Discussão da Licença 89 
Capacitação do prof. Francisco Antonio Coelho Júnior, (SEI: 90 
23106.135377/2018-33), relator: Prof. Rodrigo Rezende Ferreira. O prof. José 91 
Márcio informou que o parecer do relator, prof. Rodrigo Rezende, foi favorável a 92 
Licença Capacitação do prof. Francisco Antônio Coelho Júnior. O item foi aprovado 93 
por unanimidade.  8. Discussão da Licença Capacitação do prof. Valmir Emil 94 
Hoffmann (SEI  23106.135925/2018-25), relator: prof. Antônio Isidro da Silva 95 
Filho. O relator do processo, prof. Antônio Isidro da Silva, emitiu parecer favorável à 96 
Licença Capacitação do prof. Valmir Emil Hoffmann. O item foi aprovado por 97 
unanimidade 9. Discussão do estágio pós-doutoral do prof. Adalmir de Oliveira 98 
Gomes (SEI 23106.130045/2018-62 ), relator: Tomás de Aquino Guimarães. O 99 
presidente passou a palavra ao prof. Tomas, relator do processo, que falou sobre o 100 
trabalho e a trajetória acadêmica do prof. Adalmir. O prof. Tomas emitiu parecer 101 
favorável ao afastamento do prof. Adalmir, no período de 01.07.2019 a 30.06.2020, 102 
com a finalidade de realizar estágio pós-doutoral. Colocado em votação, o item foi 103 
aprovado por unanimidade.  10. Discussão do estágio pós-doutorado da profa. 104 
Patrícia Guarnieri dos Santos (SEI 23106.136527/2018-26 ), relatora: Sílvia 105 
Araújo dos Reis. A profa. Silvia fez um breve relato sobre a trajetória acadêmica da 106 
professora e concluiu pelo deferimento da solicitação de pedido de afastamento 107 
para pós-doutorado no exterior da profa. Patrícia Guarnieri no período entre 108 
novembro de 2019 à novembro de 2020. O item foi aprovado por unanimidade 109 



11. Pareceres sobre processos de mudança de curso de: Ricardo Nunes dos 110 
Santos (SEI 23106.120326/2018-15 e 23106.120330/2018-75), Gustavo Matheus 111 
Viana de Souza (SEI 23106.118675/2018-69); Nathália Soares Vieira (SEI 112 
23106.118648/2018-96), Rafael Silva Schumam (SEI: 23106.120412/2018-10). A 113 
profa. Olinda explicou que como as vagas já haviam sido preenchidas e as 4 114 
(quatro) solicitações foram indeferidas. Depois de esclarecer algumas dúvidas, o 115 
item foi colocado em votação e aprovado com 30 (trinta) votos a favor e 2 (duas) 116 
abstenções. 12. Parecer sobre processo de Revalidação de diploma de  Lúcio 117 
Henrique Ribeiro de Menezes. O prof. Marcos Dantas explicou que o parecer 118 
desta Comissão é no sentido de conceder Equivalência Parcial ao diploma de 119 
graduação apresentado, conforme documento SEI: 23106.113235/2018-15. No 120 
processo foram indicadas as disciplinas complementares que o aluno deve cursar 121 
para conseguir a validação final do diploma. Colocado em votação, o item foi 122 
aprovado por unanimidade. 13.Apreciação da solicitação de Colaboração 123 
Esporádica prof. Alexandre Maduro de Abreu (SEI 23106.135739/2018-96). O 124 
prof. José Márcio passou a palavra ao prof. Alexandre que fez um breve relato 125 
sobre sua Colaboração Esporádica. O prof. Vitor Rafael pediu a palavra e 126 
esclareceu não ser necessária a solicitação ao Colegiado. O item foi aprovado com 127 
31 (trinta e um) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 14. Apreciação da solicitação 128 
de Colaboração Esporádica prof. Ivan Ricardo Gartner (SEI 129 
23106.135269/2018-61). O presidente relatou o pedido de colaboração esporádica 130 
do prof. Ivan, que tem o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa em projeto 131 
da Presidência da República - Gabinete de Intervenção Federal. O item foi aprovado 132 
com 31 (trinta e um) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 15. Apreciação de 133 
colaboração esporádica do Professor Antônio Isidro da Silva 134 
Filho (SEI 23106.140618/2018-66). O prof. José Márcio relatou o pedido de 135 
colaboração esporádica do prof. Antônio Isidro, com a finalidade de desenvolver 136 
atividade de ensino junto ao Departamento de Polícia Federal. O item foi aprovado 137 
com 31 (trinta e um) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 16. Apreciação de 138 
solicitação de matrícula de aluno refugiado da Síria, SEI 23106131883/2018-53. 139 
O presidente da mesa explicou a solicitação de admissão na condição de 140 
refugiado de Andre Ashi, conforme Resolução CEPE 64/2007 e abriu para a 141 
discussão. Depois de alguns professores se posicionaram, o item foi aprovado com 142 
30 (trinta) votos a favor e 2 (duas) abstenções. 17.Apreciação do projeto de 143 
extensão "Uso de Arte em Meios Digitais Interativos para promover a 144 
Aprendizagem na Administração’, proposto pela profa. Siegrid Guillaumon 145 
Dechandt (SEI 23106.073402/2017-05). O prof. José Márcio passou a palavra ao 146 
prof. Diego, relator do processo, que emitiu parecer favorável ao deferimento do 147 
pleito da profa. Siegrid. O item foi aprovado com 31 (trinta e um) votos a favor e 1 148 
(uma) abstenção. 18. Acordo de permuta envolvendo o Professor André Luiz 149 
Marques Serrano e o Departamento de Engenharia de Produção da FT   (SEI 150 
23106.136563/2018-90).  O presidente explicou que o prof. André Luiz solicitou a 151 
sua permuta do Departamento de Administração (FACE/ADM) para o Departamento 152 
de Engenharia de Produção (FT/EPR). O prof. José Márcio ressaltou que a permuta 153 
do prof. André Luiz se dará com a promessa de  código de vaga, conforme 154 
inidicado no Termo de Acordo de Permuta (3241614). Depois de alguns 155 
esclarecimentos e manifestações de apoio, o item foi aprovado por unanimidade. 156 
19.Homologação do edital do concurso para seleção de professor para o 157 
quadro permanente do Departamento de Administração (regime de 20 horas). 158 
O prof. Tomás pediu a palavra e falou sobre algumas divergências que precisam ser 159 
ajustadas no edital e aconselhou uma revisão antes da aprovação do mesmo. O 160 
prof. Evaldo sugeriu a ampliação do concurso para professor assistente, mas sua 161 
sugestão não foi acatada pelo Colegiado. Depois da discussão o item foi colocado 162 
em votação e aprovado por unanimidade, condicionado a revisão do edital. 20. 163 
"Encontro de Administração da Justiça - ENAJUS 2019". O prof. Emil falou da 164 
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realização do evento "Encontro de Administração da Justiça - ENAJUS 2019", a ser 165 
realizado em Brasília, no período de 04 a 06 de agosto de 2019, pelos professores 166 
Tomas de Aquino e Patrícia Guarnieri. O evento é uma realização conjunta da 167 
Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas 168 
Sociais (IBEPES). O tema geral do evento será Desafios da Administração da 169 
Justiça no Século XXI. O item foi aprovado por unanimidade. 21. Assuntos Gerais. 170 
Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a 171 
reunião, às dezenove horas e seis minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol, 172 
lavrei a presente Ata. 173 

 174 


