
Ata da nona (9ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 05 de 2 
dezembro de dois mil e dezessete, às 17 horas no Auditório Azul, localizado 3 

nas dependências da FACE, com a presença dos professores: Aldery Silveira 4 
Júnior, Alexandre Maduro de Abreu, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto 5 
Borges, Carlos Rosano Peña, Danielle Sandi Pinheiro, Debora Dorneles 6 
Barem, Diego Mota Vieira, Edgar Reyes Junior, Elaine Rabelo de Neiva, Eluiza 7 
Alberto de Morais Watanabe, Francisco Antônio Coelho Júnior, Helena Araújo 8 

Costa, Herbert Kimura, João Carlos Neves de Paiva, Jose Márcio Carvalho, 9 
como presidente da mesa, Josivânia Silva Farias, Leonardo Silveira Conke, 10 
Marcos A. Dantas, Marcus Vinícius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula 11 
Dias, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Rafael Barreiros Porto, 12 
Rafael Rabelo Nunes, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno, Silvia Araújo, Siegrid 13 

Guillaumon, Solange Alfinito, Tomas de Aquino, Valmir Emil Hoffmann, Vinicius 14 
Amorim Sobreiro e Victor Rafael R. Celestino. Justificaram a ausência os 15 

professores: André Luiz Marques Serrano, Antônio Isidro da Silva Filho, Carlos 16 

André de Melo Alves, Carlos Denner dos Santos Júnior e Gisela Demo. Como 17 
representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. Como representante 18 
do CA: Cintia Chavarri e representando a Empresa Junior: Barbara Villar. 19 

Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. José Márcio, iniciou 20 
saudando os presentes e em seguida perguntou se todos estavam de acordo 21 
com os pontos de pauta, não havendo nenhuma contradição, o professor 22 

passou aos informes.  1. Informes: a) Professora Danielle Sandi sobre 23 
colaboração com a World Academy of Art & Science. A profa. Danielle Sandi 24 
informou que se tornou membro da World Academy of Art & Science e fez uma 25 

breve apresentação do seu trabalho.  b) Regularização da carga patrimonial do 26 
ADM. O prof. José Márcio falou do esforço em regularizar a situação do 27 

patrimônio do Departamento e pediu aos professores que assinassem o 28 

documento constando a carga patrimonial de cada um, tanto no SEI quanto em 29 
documentação impressa. c) Confraternização de fim de ano do Departamento 30 
de Administração. O presidente da mesa enfatizou que os interessados em 31 

participar da confraternização de fim de ano têm até o dia 08/12 para confirmar 32 

a presença. O prof. Aldery sugeriu convidar os professores aposentados. A 33 
sugestão foi acatada pelo presidente. d) Apresentação da profa. Vanessa. O 34 
prof. José Márcio apresentou a nova professora do Departamento e pediu aos 35 
professores que ajudem-na a se integrar ao grupo. A profa. Vanessa falou 36 
brevemente sobre sua trajetória na UnB. Os professores deram as boas vindas 37 

à professora que terminou sua fala agradecendo a todos. 2. Aprovação da ata 38 
da reunião anterior. O prof. Caio alertou ao fato de que a ata não havia sido 39 
encaminhada por e-mail. O presidente da mesa decidiu pelo adiamento da 40 
aprovação da ata da oitava (8ª) Reunião do Colegiado. 3. Licença 41 
capacitação da Profa. Silvia dos Reis. O prof. Evaldo, relator do processo, 42 

concedeu parecer favorável ao pedido da profa. Silvia dos Reis. Colocado em 43 
votação, o item foi aprovado por unanimidade. 4. Estabelecimento de 44 

parceria e cooperação acadêmica Internacional com a Universidade 45 
Russa Amizade dos Povos (SEI nº23106.148578/2017-10). O presidente da 46 
mesa explicou sobre a parceria da UnB e a Universidade Russa Amizade dos 47 
Povos e pediu para que o prof. Roque Magno analisasse o instrumento. O prof. 48 
Roque concedeu parecer favorável à parceria entre as Universidades. 49 
Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade.  5. 50 



Apreciação dos processos de revalidação de diploma (SEI 51 

23106.127878/2017-65 e 23106.134637/2017-72). O prof. José Márcio passou 52 
a palavra ao prof. Leonardo Conke que explicou que o pedido de Luiz Paulo de 53 

Carvalho Vieira (23106.127878/2017-65) foi indeferido, pois o interessado 54 
apresentou 44% dos créditos obrigatórios do curso. O professor continuou e 55 
concedeu Equivalência Parcial ao pedido de Carmem Ude Zica Ferraz 56 
(23106.134637/2017-72), que apresentou 57% dos créditos obrigatórios do 57 
curso. O prof. Leonardo informou que a UnB está elaborando uma regra da 58 

Universidade sobre Revalidação de Diploma e que a comissão está atenta a 59 
esta aprovação, e concluiu sua fala pedindo que os nomes dos membros da 60 
comissão de Revalidação de Diploma não fossem divulgados aos interessados, 61 
evitando assim, possíveis constrangimentos. Colocado em votação, os dois 62 
pareceresforam aprovados com 1 (uma) abstenção. 6. Apresentação da nova 63 

versão do Modelo para Monografia de Graduação em Administração. 64 
Deliberação sobre o novo modelo. O prof. José Márcio passou a palavra ao 65 

prof. Rafael Porto que indicou as modificações que foram feitas na nova versão 66 

do Modelo para Monografia tais quais: sugestão de número de páginas e não 67 
restrição do tamanho da Monografia. O prof. Edgar Reyes pediu a palavra e 68 
sugeriu ao Colegiado uma alteração: não especificar o número de páginas do 69 

trabalho. O prof. Leonardo enfatizou que a comissão irá esperar as férias e no 70 
ano que vem volta com outras propostas.  O prof. José Márcio falou da 71 
complexidade em alterar o PPA e ETC, elogiou o trabalho da comissão e 72 

concluiu sua fala enfatizando que a discussão com o devido tempo será 73 
retomada em 2018. Depois do debate e de alguns esclarecimentos, foi 74 

colocado em votação a proposta encaminhada pela comissão de modificação 75 
do modelo de monografia e a proposta encaminhada pelo prof. Edgar, que 76 
solicita, sobre a mesma proposta encaminhada pela comissão, que seja 77 

retirada qualquer menção e/ou sugestão quanto tamanho do documento. Com 78 

11 (onze) votos a favor da proposta encaminhada pela comissão, 15 (quinze) a 79 
favor da proposta encaminhada pelo prof. Edgar e 2 (duas) abstenções, foi 80 
aprovada a mudança do modelo de monografia com a ressalva do prof. Edgar.  81 

7. Discussão e Deliberação sobre as atualizações encaminhadas pelo 82 

NDE para o PPPCA e dinâmica a ser adotada pelo NDE para a a segunda 83 
fase de atualizações do PPPCA. O prof. José Márcio passou a palavra à 84 
Profa. Patrícia Guarnieri, presidente do NDE. A professora informou que o NDE 85 
analisou os resultados da consulta dos professores e concluiu que seria 86 
necessário dar um tempo maior para que estes sejam discutidos nos eixos. O 87 

NDE decidiu dar um tempo maior aos eixos e incluir as alterações para a 88 
votação no início do próximo semestre. A professora lembrou que o que será 89 
votado nesta reunião foi o texto disponibilizado por e-mail e propôs que seja 90 
votada, nesta reunião, somente a atualização do texto.  A profa. Patrícia 91 
esclareceu eventuais dúvidas, falou de alguns problemas que o NDE necessita 92 

de ajuda e do encaminhamento à chefia sugerindo a criação de uma comissão 93 
para discutir as questões relativas às disciplinas quantitativas e e os critérios 94 

para a adoção de novas disciplina optativa para o curso de administração. O 95 
prof. José Márcio relembrou que a votação é para a mudança do texto no PPP 96 
e que a proposta foi enviada previamente a todos. Colocada em votação, a 97 
mudança no texto foi aprovada por unanimidade. O professor concluiu e disse 98 
que as mudanças adicionais serão feitas com encaminhamento no primeiro 99 
semestre de 2018. 9.  Deliberação sobre alteração da Resolução do NDE. O 100 



prof. José Márcio lembrou que a profa. Patrícia já havia feito os 101 

esclarecimentos necessários. Colocado em votação a aprovação das 102 
mudanças na resolução que regula o NDE. O item foi aprovado por 103 

unanimidade. 10. Avisos Gerais. Nada mais havendo a tratar, o presidente do 104 
Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezenove horas e vinte minutos, da 105 
qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata. 106 


