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

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 07 de novembro de 2 

dois mil e dezesseis, às dezessete horas no Laboratório de Economia, localizado nas 3 

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

Aldery Silveira Júnior, André Luiz Marques Serrano, Carlos Denner dos Santos Júnior, 5 

Carlos Rosano Pena, como presidente da mesa, Catarina Cecília Odelius, Diego Mota 6 

Vieira, Doriana Daroit, Edgar Reyes Júnior, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Evaldo 7 

Cesar Cavalcante Rodrigues, Francisco Antonio Coelho Junior, Gisela Demo Fiuza, João 8 

Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, Josivânia Silva Farias, Leonardo Silveira 9 

Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinícius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula 10 

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

Santos, Rodrigo Rezende Ferreira, Siegrid Guillaumon, Solange Alfinito, Valmir Emil 12 

Hoffmann e Vinicius Amorim Sobreiro. Justificaram a ausência os professores Danielle 13 

Sandi Pinheiro, Hebert Kimura, Ivan Ricardo Gartner e Paulo Henrique de Sousa 14 

Bermejo. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. Aberta a 15 

reunião, o presidente do Colegiado – prof. Carlos Rosano Pena, saudou os presentes e 16 

iniciou a reunião com a votação dos itens de pauta, que foi aprovada por unanimidade. 17 

O prof. Vinicius pediu a palavra e sugeriu abordar o item 7 (Apreciação e 18 

posicionamento do colegiado respeito à ocupação da Universidade) logo após o item 2. 19 

A solicitação foi assentida. Item 1- Informes: Carlos Rosano passou aos seguintes 20 

informes: 1.1 - Balanço das atividades na Semana Universitária. O presidente da mesa 21 

passou a palavra à profª. Patrícia, que deu um breve panorama sobre a Semana 22 

Acadêmica. A professora agradeceu a todos que colaboram e participaram das 23 

atividades para o sucesso do evento e relatou o Feedback positivo por parte de todos 24 

os envolvidos. Destacou que foram arrecadados 300Kg de alimentos não perecíveis e 25 

pediu sugestões de instituições para a doação. Patrícia agradeceu mais uma vez e 26 

finalizou sua fala. O prof. Marcos Dantas concluiu o item e ponderou sobre a 27 

importância e o grande interesse dos alunos na mostra de cursos que aconteceram 28 

durante a Semana Acadêmica. Item 2: Aprovação da ata da 7ª reunião: A ata da 29 

reunião 7/2016 foi aprovada por unanimidade. Item 3 - Apreciação e posicionamento 30 

do colegiado a respeito da ocupação da Universidade. Com 22 (vinte e dois) votos a 31 

favor, 1 (um) contra e 2 (duas) abstenções o item 3 foi retirado de pauta. Item 4 - 32 

Aprovação da Decisões Ad referendum: foi aprovado por unanimidade o seguinte 33 

ponto: Prorrogação do afastamento para o doutorado da profª Carla Peixoto Borges. 34 

Item 5 - Análise e Apreciação do parecer referente ao pedido de 35 

afastamento do professor Ivan Gartner para pós- doutorado. O presidente da mesa 36 

passou a palavra ao prof. José Márcio que apresentou parecer favorável à solicitação 37 

de afastamento para pós-doutorado do prof. Ivan Gartner. Colocado em votação, o 38 

parecer foi aprovado por unanimidade.  A profª Josivânia pediu a palavra para explicar 39 

um possível atraso nos pedidos de afastamento, devido à greve dos técnicos e a atual 40 

ocupação da Reitoria. Item 6: Apreciação e aprovação dos planos de trabalho do 41 

estágio probatório. As professoras Maria Amélia de Paula Dias e Siegrid Guillaumon 42 

Dechandt apresentaram seus planos de estágio probatório para apreciação e ambos 43 

foram aprovados por unanimidade. Item 7: Criação de duas comissões de professores 44 

para organização dos processos seletivos para 2 (duas) vagas de professor visitante e 45 

2 (duas) vagas de professor substituto. O prof. Carlos Rosano sugeriu os seguintes 46 

membros do colegiado para compor a comissão de análise dos professores substitutos: 47 



Evaldo Cesar (presidente), Marcos Dantas, Olinda e Maria Amélia; e para compor a 48 

comissão de análise de professores visitantes: José Márcio (presidente), Herbert 49 

Kimura, Ivan Gartner e Catarina. As duas comissões foram aprovadas por unanimidade. 50 

Item 8: Aprovação da lista de oferta das disciplinas do curso de verão e do próximo 51 

semestre 1º/2017. O presidente da mesa pediu que os professores manifestassem 52 

sugestões para a finalização das listas de oferta e colocou em votação as mesmas. A 53 

lista de oferta das disciplinas do curso de verão e do semestre 1º/2017 foram 54 

aprovadas por unanimidade. Item 9: Aprovação dos candidatos a professor 55 

colaborador para o curso de verão e 1º semestre de 2017: O prof. Carlos Rosano 56 

iniciou o item lendo os nomes dos candidatos a professor colaborador do 57 

departamento e atentou a situação do candidato Mustafa Torun, que é turco, está na 58 

condição de refugiado e não fala português. Aberta a discussão, a profª Josivânia pediu 59 

a palavra e falou sobre a necessidade de mais rigor na seleção dos professores 60 

substitutos, onde demostrou preocupação com a queda da nota do curso de 61 

Administração. O prof. Diego questionou a quantidade de pedidos de afastamentos e 62 

sugeriu seguir uma planilha com a ordem de prioridade para cada solicitação, a fim de 63 

diminuir a necessidade de contratação de professores voluntários. Sugeriu ainda que 64 

os professores efetivos lecionem as matérias obrigatórias. O prof. Vinicius questionou 65 

a necessidade de 10 (dez) disciplinas para as turmas de verão. O subchefe do 66 

departamento pediu a palavra e esclareceu que das 10 (dez) disciplinas ofertadas no 67 

verão, 4 (quatro) serão lecionadas por professores colaboradores e falou sobre a 68 

formação e a qualificação desses. O coordenador do curso, Marcos Dantas, 69 

complementou e enfatizou a real necessidade da oferta dos cursos de verão e 70 

informou que as listas de oferta de 2017 (verão e 1º semestre) estão disponíveis para 71 

sugestões e ajustes. O prof. José Marcio complementou e sugeriu em aprimorar o 72 

processo de seleção dos professores colaboradores. O prof. Leonardo Conke pediu a 73 

palavra, reforçando a necessidade do Colegiado ser mais preciso na resolução dos 74 

problemas do departamento, e ainda, sobre a necessidade de um acompanhamento 75 

mais rigoroso das demandas e seleção de professores colaboradores. O prof. Carlos 76 

Denner seguiu e questionou a origem e o motivo de tantas contratações de 77 

professores substitutos. A profª Catarina sugeriu uma avaliação para melhor mensurar 78 

a capacidade dos candidatos. Feita a discussão, o presidente da mesa propôs duas 79 

votações: a aprovação dos candidatos: Amanda Cristina Gaban, Natasha Fogaça, 80 

Clarissa Melo Lima. E renovação dos contratos de: Peng Yaohão, Thiago Costa Raynom, 81 

Karrol Haussler, Carlos André de Melo Alves, Vanessa Cabral, Lucas Alves Nobrega a 82 

professor colaborador, que foi aprovada por unanimidade e a aprovação do candidato 83 

Mustafa Torun, que foi indeferida, com 2 (dois) votos a favor, 9 (nove) contra e 7 84 

(sete) abstenções. Item 10: Apreciação do mérito dos Acordos de Cooperação Técnica 85 

com o PMI - Gestão de projetos e SOF -Secretaria de Orçamento Federal (Ministério 86 

do Planejamento) e do projeto de pesquisa e extensão com Ministério do Saúde. 87 

Aprovadas por unanimidade a apreciação do mérito dos Acordos de Cooperação 88 

Técnica com o PMI (Gestão de projetos) e SOF (Secretaria de Orçamento Federal - 89 

Ministério do Planejamento) e com uma abstenção a apreciação do mérito do projeto 90 

de pesquisa e extensão com Ministério do Saúde. Item 11. Apreciação e aprovação do 91 

projeto de pesquisa internacional da professora Solange junto à universidade 92 

britânica. A professora fez um resumo sobre sua cooperação de pesquisa de duração 93 

de 2 (dois) anos com o foco em gestão do desperdício de alimentos e expôs os 94 



principais temas abordados. As professoras Doriana e Patrícia enfatizaram o interesse 95 

das universidades britânicas em firmar parcerias com o Brasil. Colocado em votação, o 96 

projeto foi aprovado por unanimidade. Item 12: Criação da Comissão de Análise das 97 

Disciplinas de PPA e ETC. O prof. Carlos Rosano passou a palavra ao prof. José Márcio. 98 

Este relatou que vários alunos não conseguem terminar os projetos ou atrasam a 99 

entrega. A profa. Catarina pediu a palavra e propôs uma mudança com a criação de 100 

turmas de PPA e ETC e solicitou que os professores se manifestassem e relatassem 101 

suas experiências para discussão no Colegiado. O prof. Leonardo Conke sugeriu uma 102 

pesquisa de opinião para saber qual é a origem desses problemas. A profª Patrícia 103 

relembrou que já houve uma comissão e que os alunos com os orientadores menos 104 

preocupados ficam desamparados. O prof. Adalmir pediu a palavra e explicou a 105 

importância de novos professores na comissão. Feita a discussão, o presidente da 106 

mesa propôs nova composição da comissão que seria: Diego (presidente da comissão) 107 

Catarina, Domingos, José Márcio, Adalmir, Leonardo, João Carlos e Edgar. A nova 108 

composição da comissão foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a 109 

tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e trinta e três minutos. Eu, Ana 110 

Claudia Benchimol, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. 111 


