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Ata da quarta (4a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 05 de maio de dois mil e vinte e um, às 17 horas via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira
Júnior, Alexandre Maduro, Carlos Denner, Carlos André de Melo Alves, Carlos Henrique Marques, Carlos
Rosano Peña, como presidente da mesa, Cecílio Daher, Danielle Sandi, Doriana Daroit, Edgar Reyes, Eluiza
Watanabe, Fabrício Leitão, Ivan Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, Josivania Silva
Farias, Leonardo Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula
Dias, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Pedro Neiva, Rafael Barreiros, Rodrigo R. Ferreira, Roque
Magno, Siegrid Guillaumon, Solange Alfinito, Silvia Reis, Ta�ane Paschoal, Vanessa Cabral e Vinicius
Amorim Sobreiro. Como professor subs�tuto: João Gabriel M. Souza. Jus�ficaram a ausência os
professores: Caio Costa Francisco, Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, Helena Araújo Costa, Paulo
Bermejo, Rafael Porto e Tomas de Aquino. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol.
E representando os alunos: Maria Luisa P. de Oliveira e Pedro Bonisolo. O presidente da mesa
cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a leitura dos pontos de pauta. 1. Informes: a) A�vidades
remotas de ensino no próximo semestre. O presidente da mesa informou que o próximo semestre
seguirá em formato remoto e que ainda não há previsão para o retorno dos encontros
presenciais. b) Eleição FACE. Em seguida o presidente informou que a eleição para a direção da FACE
acontecerá nos dias 12 e 13 de maio e convidou a todos que par�cipem e pres�giem o candidato que é
professor do Departamento de Administração, prof. José Marcio. c) PPA e ETC. O prof. Rodrigo falou que a
comissão de PPA e ETC irá divulgar a norma�va atualizada para a composição e marcação das
bancas. d) Minuta CEPE (SEI: 23106.047849/2021-05). O prof. Rodrigo con�nuou sua fala e informou
sobre a minuta de resolução do CEPE sobre o planejamento e a execução de a�vidades de ensino-
aprendizagem e de extensão nos cursos de graduação e de pós-graduação da UnB durante a pandemia
do Covid-19, no 1/2021 e pediu que os professores enviem suas propostas e sugestões até o dia 05. e)
Nota de Repúdio. A presidente do CAADM, Maria Luisa, informou que o Centro Acadêmico emi�u uma
Nota de Repúdio sobre os assédios que estão acontecendo no departamento e a criação de uma
ouvidoria. Os professores Edgar Reys e Alexandre Maduro sugeriram a u�lização de canais formais na
UnB para que os casos sejam ins�tucionalmente resolvidos. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. A
aluna Maria Luisa solicitou a inclusão do seu nome na lista de presença da ata anterior. Colocada em
votação, a aprovação da ata anterior foi aprovada por unanimidade com a ressalva. 3. Apreciação da lista
de oferta para o primeiro semestre le�vo de 2021 (SEI 23106.048419/2021-01). A profa. Olinda falou
sobre a lista de oferta e em seguida o prof. Carlos Rosano colocou o item em votação. A lista de oferta de
1/2021 foi aprovada por unanimidade. O prof. Adalmir pediu a palavra e parabenizou o trabalho dos
coordenadores na elaboração da lista de oferta. 4. Homologação e apresentação do relatório da
comissão eleitoral com os resultados da eleição para a Chefia e Sub-Chefia do Departamento de
Administração. O prof. Carlos Rosano perguntou se precisaria homologar a decisão, o prof. Aldery
informou que não seria necessário, mas que poderia ser feito. Em seguida, o prof. Aldery apresentou o
relatório e anunciou que a chapa formada pelos professores Rodrigo Ferreira e Siegrid Guillaumon foi
eleita com a grande maioria dos votos. O prof. Rafael Rabelo falou que a votação ocorreu bem, sem
grandes problemas. O prof. Aldery finalizou sua fala agradecendo a comissão eleitoral pelo trabalho
realizado, parabenizou a chapa eleita e sugeriu a homologação do resultado. A profa. Josivania falou da
importância de homologar a decisão a fim de valorizar e exaltar o trabalho da comissão e da chapa eleita.
O prof. Rodrigo agradeceu a todos e destacou o trabalho da comissão eleitoral. O prof. José Marcio
parabenizou os envolvidos, desejou sorte aos professores Rodrigo e Siegrid e se colocou a disposição para
ajudar. A homologação do parecer da comissão foi aprovada por unanimidade. 5. Reintegração do aluno
Diógenes Figueiredo Bello ao curso de graduação em administração. (SEI 23106.039378/2021-53). A
profa. Olinda explicou a situação do requerente e emi�u parecer favorável a solicitação do aluno.
Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 6. Análise do parecer sobre a demanda do
prof. Pedro Paulo Murce Meneses, que solicita licença capacitação. (SEI: 23106.041623/2021-92). O
prof. Marcos Alberto Dantas apresentou parecer favorável à solicitação do prof. Pedro Meneses. Colocado
em votação, o item foi aprovado com 34 votos a favor e uma abstenção. 7. Parecer de revalidação de
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diploma de San�ago Cerdena Ballivian (SEI 23106.039010/2019-71). O prof. Leonardo Conke explicou
que a Comissão de Revalidação de Diplomas concedeu equivalência parcial ao requerente, que obteve 70
créditos equivalentes (63% dos créditos obrigatórios do curso). Colocado em votação, o item foi aprovado
por unanimidade. 8. Proposta de criação da disciplina "LGBT nas Organizações" por parte do Professor
Marcus Vinícius Siqueira. Proposta inicial de trâmite para criação de disciplina pelo NDE (SEI
23106.025338/2021-24). O prof. Carlos Rosano lembrou que o prof. Tomas pediu vistas na úl�ma
reunião, e por isso, elaborou um parecer que foi lido pelo presidente. O prof. Tomas defendeu que a
criação da disciplina “LBGT e Organizações”, apesar de relevante do ponto vista teórico e da formação do
bacharel em administração, não é oportuna e sugeriu a não aprovação da proposta de criação da
disciplina, apresentando assim, parecer contrário ao da relatora, profa. Olinda. Depois de uma vasta
discussão sobre o item, a profa. Siegrid lembrou que o NDE possui caráter consul�vo e proposi�vo, e não
delibera�vo e enfa�zou que quem delibera é o Colegiado através da votação. A profa. Josivânia deu sua
opinião sobre o pedido e recomendou votar o parecer da relatora. Colocado em votação o parecer da
relatora, profa. Olinda, que concedeu parecer favorável a criação da disciplina “LGBT e Organizações” (4
créditos), o item foi aprovado com 28 votos a favor, 6 votos contra e 1 abstenção. 9. Assuntos Gerais. a)O
prof. Aldery sugeriu um voto de louvor ao prof. José Marcio por sua atuação como Chefe do
Departamento de Administração. O Colegiado foi favorável. b) O prof. José Márcio relembrou que a
eleição para a direção da FACE acontecerá nos dia 12 e 13 de maio e pediu a par�cipação de todos. c) O
prof. Rodrigo informou que enviou durante a reunião um e-mail para o CAADM referente à nota de
repúdio. O presidente agradeceu a todos finalizou a reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente do
Colegiado deu por encerrada a reunião, às 18 horas e 59 minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol,
lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Benchimol, Técnico(a) em Secretariado do
Departamento de Administração da FACE, em 10/05/2021, às 13:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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