
Ata da oitava (8ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 08 de 2 

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

nas dependências da FACE, com a presença dos professores: Adalmir de 4 

Oliveira Gomes, Aldery Silveira Júnior, Caio Carlos André de Melo Alves, Caio 5 

Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos Rosano Peña, Debora 6 

Dorneles Barem, Diego Mota Vieira, Edgar Reyes Junior, Eluiza Alberto de 7 

Morais Watanabe, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Helena Araujo Costa, 8 

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

Leonardo Silveira Conke, Marcos A. Dantas, Maria Amélia de Paula Dias, 10 

Marina Figueiredo Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, Rafael Barreiros 11 

Porto, Rafael Rabelo Nunes, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno, Siegrid 12 

Guillaumon, Tomas de Aquino, Valmir Emil Hoffmann e Vinicius Amorim 13 

Sobreiro. Justificaram a ausência os professores: Antônio Isidro da Silva Filho, 14 

Carlos Denner dos Santos Júnior, Carlos André de Melo Alves, Gisela Demo, 15 

Herbert Kimura, Ivan Ricardo Gartner, Josivânia Silva Farias, Marcos Vinicius 16 

Soares Siqueira, Patrícia Guarnieri dos Santos, Paulo Henrique de Sousa 17 

Bermejo Pedro Albuquerque e Solange Alfinito. Como representante dos 18 

funcionários: Ana Claudia Benchimol. Aberta a reunião, o presidente do 19 

Colegiado – prof. José Márcio, iniciou sua fala lembrando a complexidade dos 20 

itens de pauta 8, 9 e 10, e em seguida, passou aos informes.  1. Informes: a) 21 

Divulgação do novo coordenador da Pós-Graduação do Departamento de 22 

Administração. O presidente da mesa anunciou o nome do novo coordenador 23 

da pós-graduação, prof. Evaldo César Cavalcante Rodrigues. b) Chefia do 24 

Departamento de Administração estará sob responsabilidade do Prof. Carlos 25 

Rosano Peña do dia 13/11 até o dia 21/11/2017. O prof. José Márcio 26 

comunicou a todos sobre o período em que ficará afastado, para viagem ao 27 

Reino Unido onde visitará a “University of Northampton” para iniciar proposta 28 

de colaboração científica, lembrou também que o prof. Carlos Rosano, 29 

subchefe do departamento, estará à frente da chefia do Departamento de 30 

Administração. c) Sistema de votação da reforma do Projeto Político 31 

Pedagógico do Curso de Administração. O prof. José Márcio falou da consulta 32 

sobre a atualização do Projeto Político Pedagógico do Curso de Administração 33 

que está sendo feita pelo NDE. Mencionou que os resultados da consulta serão 34 



apresentados ao colegiado do ADM com a finalidade de deliberar sobre as 35 

mudanças no PPPCA. Os resultados da consulta serão apresentados em bloco 36 

para deliberação. Foi ressaltado a importância da participação de todos na 37 

pesquisa para a atualização do PPP. O professor avisou que a profa. Patrícia 38 

permanecerá como presidente do Núcleo até o final de seu mandado, e que na 39 

próxima reunião do colegiado haveria a indicação de um novo membro para 40 

compor o NDE. d) Interesse da Secretaria de Comunicação da UnB (SECOM) 41 

em aumentar relações com o ADM. O Prof. José Márcio Carvalho informou que 42 

existe o interesse por parte da Secretaria de Comunicação da UnB em 43 

aumentar a interação com os professores do curso de Administração. Isto pode 44 

acontecer pois a SECON recebe muitas consultas sobre temas relacionados a 45 

administração por parte da imprensa baseada em Brasília. 2. Aprovação da 46 

ata da reunião anterior. A profa. Helena solicitou a exclusão do seu nome da 47 

lista de professores que justificaram a ausência e a correção da data da última 48 

reunião de Colegiado, que será dia 05/12. Colocado em votação, o item 49 

aprovado por unanimidade.  3. Homologação do resultado final do concurso 50 

área Administração: Produção e Operações (Edital nº 352/2016). O prof. 51 

José Márcio passou a palavra ao prof. Carlos Rosano, que fez um breve 52 

resumo sobre o andamento do concurso e concluiu com a divulgação do 53 

resultado final do processo. Na seleção para Professor Assistente, o candidato 54 

Jorge Alfredo Cerqueira Streit foi aprovado. E na seleção para Professor 55 

Adjunto - 3 (três) candidatos foram classificados, em 1º lugar: Fabrício Oliveira 56 

Leitão, em 2º lugar: Vanessa Cabral Gomes e em 3º lugar: Karoll Haussler 57 

Carneiro. Foi aprovada por unanimidade a homologação do concurso. 4. Lista 58 

de oferta de verão e do primeiro semestre de 2018. A professora Olinda 59 

falou brevemente sobre a lista de oferta e salientou que esta foi enviada 60 

anteriormente por e-mail. Item aprovado por unanimidade.  5. Análise de 61 

equivalência de disciplina para Cálculo Financeiro para Administração 62 

Financeira, nº Processo SEI: 23106.094147/2017-26 e 23106.094175/2017-63 

43 (proposta da FUP). A profa. Olinda explicou que as disciplinas não 64 

possuem o mesmo conteúdo e por isso a comissão indeferiu a solicitação de 65 

equivalência entre as disciplinas. Item aprovado por unanimidade. 6. Proposta 66 

do Curso de Especialização em Gestão de Projetos (Aprovado ad-67 

referendum). O prof. Rafael Rabelo, relator da proposta, concedeu parecer 68 



favorável à aprovação do projeto. Depois de alguns esclarecimentos, o parecer 69 

do relator foi aprovado com três abstenções e nenhum voto contrário.  7. 70 

Transferência interna do aluno do curso Ciências Contábeis para 71 

Administração, processo SEI nº 23106.128394/2017-33. O presidente da 72 

mesa passou a palavra a profa. Olinda que explicou que o processo foi 73 

analisado e que atende a todos os pré-requisitos. A professora concluiu e 74 

comunicou ao Colegiado que a comissão concedeu parecer favorável ao 75 

pedido de transferência interna do aluno Victor Machado Freitas. O item foi 76 

aprovado por unanimidade. 8. Apreciação da Resolução de estágio não 77 

obrigatório para os alunos do curso de administração. O prof. Edgar Reyes 78 

explicou que submeteu uma proposta de Resolução de que regula os Estágios 79 

Não-Obrigatórios do ADM. O referido professor informou que a proposta foi 80 

baseada na legislação federal e da UnB e em outros documentos que regulam 81 

estágio não-obrigatório. O NDE analisou previamente a proposta de resolução 82 

e concordou com toda a resolução, à exceção da exigência que obrigava os 83 

alunos de graduação em administração em obterem aprovação em todas as 84 

disciplinas obrigatórias do primeiro e segundo períodos do curso para 85 

receberem a autorização para a realização de estágios não-obrigatórios. O 86 

Prof. Edgar Reyes submeteu para o Colegiado a sua proposta original que 87 

inclui os dispositivos que impedem a autorização de estágios obrigatórios para 88 

alunos que não conseguiram a aprovação em todas as disciplinas obrigatórias 89 

do primeiro e segundo período do curso de Administração.  O Colegiado 90 

debateu as duas propostas e depois de esclarecimentos e muitas ponderações, 91 

foi colocado em votação a decisão de se deliberar sobre esta questão ou 92 

continuar a discussão em outro momento. Com 11 a favor, 6 contrários e 4 93 

abstenções foi decidido votar a mudança nesta reunião. Foram então postas 94 

em votação as duas alternativas de resolução, o Colegiado decidiu, com 11 95 

votos a favor, 7 contra e 3 abstenções em pela proposta indicada pelo NDE.  9. 96 

Apresentação do novo modelo de projeto de Monografia  e da Monografia 97 

do Curso de Administração. O prof. Leonardo Conke lembrou que a intenção 98 

inicial da comissão era apenas expor e discutir algumas possíveis mudanças 99 

no projeto de Monografia. O prof. Rafael Porto apresentou algumas alterações 100 

na estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso e algumas atualizações na 101 

resolução atual. Depois da manifestação dos professores e do debate sobre as 102 



propostas, o prof. José Márcio concluiu o ponto agradecendo e parabenizando 103 

o trabalho da comissão e a importância da continuação deste debate em 104 

momento oportuno para deliberação do colegiado. 10. Proposta de 105 

atualização dos procedimentos administrativos das disciplinas de PPA e 106 

ETC. O prof. Leonardo Conke apresentou propostas de modificações nos 107 

procedimentos que regulam as disciplinas de PPA e ETC. Baseado em 108 

documentação enviada previamente em apresentação com o uso de data show 109 

foram detalhados e explicados dos os itens da proposta. O professor Leonardo 110 

fez esclarecimentos e coletou manifestações dos componentes do colegiado 111 

em relação ao documento proposto. Após um longo período de debates e 112 

esclarecimentos, o presidente da mesa concluiu a reunião fazendo um balanço 113 

positivo do debate e agradecendo a contribuição de todos.   11. Assuntos 114 

gerais. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por 115 

encerrada a reunião, às vinte horas e onze minutos, da qual eu Ana Claudia 116 

Benchimol, lavrei a presente Ata. 117 


