
Ata da quarta (4ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 22 de 2 

junho de dois mil e dezessete, às 17 horas na sala de aula da pós-graduação 3 

número 24, localizado nas dependências da FACE, com a presença dos 4 

professores: Aldery Silveira Júnior, Alexandre Maduro de Abreu, Antônio Isidro 5 

da Silva Filho, Carlos André de Melo Alves, Caio Cesar de Medeiros, Carlos 6 

Denner dos Santos Júnior, Carlos Rosano Peña, Debora Dorneles Barem, 7 

Diego Mota Vieira, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Eluiza Alberto de 8 

Morais Watanabe, Francisco A. Coelho Júnior, Ivan Ricardo Gartner, João 9 

Carlos Neves de Paiva, José Márcio Carvalho, como presidente da mesa, 10 

Josivânia Silva Farias, Leonardo Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, Maria 11 

Amélia de Paula Dias, Marina Figueiredo Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, 12 

Pedro Robson Pereira Neiva, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno, Siegrid 13 

Guillaumon, Victor Rafael Rezende Celestino. Justificaram a ausência os 14 

professores: Adalmir de Oliveira Gomes, André Luiz Marques Serrano, Danielle 15 

Sandi Pinheiro, Elaine Rabelo de Neiva, Gisela Demo, Helena Araújo Costa, 16 

Herbert Kimura, Patrícia Guarnieri dos Santos, Rafael Rabelo Nunes, Valmir 17 

Emil Hoffmann e Vinicius Amorim Sobreiro. Como representante dos 18 

funcionários: Ana Claudia Benchimol. Como representante da Consultoria 19 

Junior: Laíra Brito de Oliveira.  Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – 20 

prof. José Márcio, saudou os presentes e iniciou a reunião solicitando a 21 

aprovação dos pontos de pauta. Pauta aprovada por unanimidade. 1. 22 

Informes. a) Relatório da Gestão anterior; O prof. Carlos Rosano iniciou sua 23 

fala com um balanço de sua gestão. Informou que durante sua gerência foram 24 

realizados 4 (quatro) concursos, com nomeação de 6 (seis) professores no 25 

total, além da convocação do professor João Carlos e duas redistribuições; 26 

falou que a semana universitária e o acolhimento dos calouros do curso foram 27 

consolidadas como atividades contínuas e enumerou  algumas atividades 28 

realizadas pelo departamento durante o período de sua administração. O 29 

professor concluiu agradecendo a colaboração e o apoio de todos os 30 

professores e da secretaria. b) Avaliação do programa de intercâmbio 31 

realizado entre a UnB e a Universidade de Iowa; O prof. José Marcio fez um 32 

breve relato sobre o programa e avaliou positivamente a experiência. c) Visita 33 

da Universidade de Economia e Finanças de Guangdong, na China; O 34 

professor falou sobre a parceria firmada entre as duas universidades (UnB e 35 

Guangdong) e a oportunidade de internacionalização do curso. Fez uma visita 36 

a FACE o reitor da Universidade e dois diretores e dois assessores. Item 2 – 37 

Aprovação da Ata da 3ª Reunião; ata aprovada por unanimidade. 38 

3. Apreciação do parecer sobre equivalência de disciplina: Ana Carolina 39 

Alves (Processo SEI 23106.040198/2017-38); O pedido de equivalência foi 40 

aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e deliberação da nomeação dos 41 

coordenadores. O presidente da mesa informou que convidou os professores 42 

Rodrigo e Olinda para assumirem o cargo de coordenadores do curso de 43 

Administração. A nomeação dos coordenadores foi acatada pelo Colegiado. O 44 



prof. Rodrigo agradeceu a confiança e pediu a colaboração de todos. 5. 45 

Apreciação do pedido de mudança de regime de trabalho Victor Rafael 46 

Rezende Celestino para 20 horas (SEI 23106.065500/2017-61); O prof. Vitor 47 

Rafael demostrou interesse em permanecer com as turmas de MMQD1 e 48 

MMQD2, sem prejudicar a carga horária das aulas; continuar orientando os 49 

alunos e contribuir para o departamento através da perspectiva empresarial. 50 

Disse que conversou previamente com os chefes de departamento, para 51 

entender como ficaria a situação do curso e que verificou junto ao DGP se sua 52 

solicitação seria legalmente possível. Os professores Alexandre Maduro e 53 

Leonardo Conke sugeriram a criação de uma resolução para formalizar o 54 

pedido do professor Vitor e para que futuros pedidos tenham o mesmo 55 

embasamento. O prof. José Márcio recomendou criar uma comissão para 56 

discutir situações semelhantes a mudança de regime de trabalho e propor uma 57 

resolução que regulasse esta questão. O prof. Alexandre Maduro se 58 

voluntariou para participar como membro da comissão. Após discussão, o 59 

ponto de pauta foi colocado em votação. Com 16 votos a favor, 3 votos contra 60 

e 2 abstenções o parecer do Colegiado foi favorável ao pedido de mudança de 61 

regime de trabalho Victor Rafael Rezende Celestino para 20 horas. 6. 62 

Apreciação da reestruturação das comissões permanentes do ADM; O 63 

professor José Marcio anunciou as comissões permanentes (Comissão 64 

Permanente de Tecnologia e Informação e Comunicação, Comissão 65 

Permanente de Atividades Complementares, Comissão Permanente de 66 

Revalidação de Diploma, Comissão Permanente de Acompanhamento de 67 

Estágio, Comissão Permanente de Reintegração, Núcleo Docente Estruturante 68 

e a Comissão Permanente de Equivalência e Aproveitamento de Estudos) e 69 

informou que enviará um email a todos para divulgação, apreciação e 70 

aprovação da lista dos integrantes de cada comissão. O Colegiado aprovou o 71 

ponto de pauta. O prof. João Carlos solicitou a alteração da ordem do ponto de 72 

pauta. Solicitação aprovada por unanimidade. 7. Apreciação do parecer do 73 

projeto de extensão "Difusão de métodos quantitativos aplicados à 74 

Administração”, processo SEI nº 23106.073169/2017-52. O relator do 75 

processo, o prof. João Carlos, deu parecer favorável ao projeto de extensão 76 

"Difusão de métodos quantitativos aplicados à Administração”. O item foi 77 

aprovado por unanimidade. 8. Aprovação da lista de oferta de 2017/2. A lista 78 

de oferta foi aprovada por unanimidade. 9. Aprovação do plano de trabalho 79 

de estágio probatório do prof. Carlos André de Melo Alves. O prof. Carlos 80 

André se apresentou ao Colegiado e fez um breve resumo sobre o seu plano 81 

de trabalho de estágio probatório. Item aprovado por unanimidade. 10. 82 

Aprovação do parecer de Licença Capacitação do prof. Paulo Henrique de 83 

Souza Bermejo, Processo SEI 23106.040198/2017-38. O prof. Ivan Gartner 84 

informou sobre a solicitação de Licença Capacitação do prof. Paulo Henrique 85 

de Souza Bermejo, cujo parecer favorável foi lido e, em seguida, aprovado por 86 

unanimidade. 11. Aprovação das sugestões e composição do NDE. O 87 

presidente da mesa explicou a importância do Núcleo Docente para o 88 

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1396369&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000431&infra_hash=8c6d5c3c16d9d68b0f9d54d251f53a6d67b85acf9fa3d2f79217af70d87893cf


departamento e estabeleceu, depois da conversa com o colegiado, a nova 89 

composição de membros do NDE: profa. Patrícia, como presidente, prof. 90 

Adalmir, prof. Diego, profa. Maria Amélia, prof. João Carlos, profa. Helena, 91 

profa. Olinda, profa. Siegrid, prof. José Marcio e prof. Caio. Item aprovado por 92 

unanimidade. 12. Assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o presidente 93 

do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezenove horas e vinte minutos, 94 

da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata. 95 


