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Ata da sétima (7a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 27 de outubro de dois mil e vinte e um, às 17 horas,
via webconferência (recurso: ZOOM) com a participação dos professores: Aldery Silveira Júnior, Caio Cesar
de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo Alves, Carlos Denner, Carlos Henrique, Débora
Dorneles Barem, Diego Mota, Doriana Daroit, Edgar Reyes, Elaine Neiva, Eluiza Watanabe, Fabrício
Oliveira Leitão, Ivan Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, Josivania Silva Farias,
Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Olinda Gomes Lesses, Pedro Neiva, Rafael
Barreiros, Rodrigo R. Ferreira, como presidente da mesa, Roque Magno, Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo
dos Reis, Solange Alfinito, Tomas de Aquino, Vinicius Amorim Sobreiro, Victor Rafael Celestino. O
professor substituto João Gabriel de Moraes. Justificaram a ausência os professores: Adalmir Gomes,
Danielle Sandi, Carlos Rosano, Cecílio Daher, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, Helena
Costa, Leonardo Conke, Marina Moreira, Maria Amélia, Patrícia Guarnieri, Paulo Bermejo, Rafael Rabelo,
Vanessa Cabral. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. Como representantes dos
alunos: Adler Campos, Evanilton Almeida, Letícia Rabelo Ruan Vitório. O presidente da mesa
cumprimentou a todos, falou da satisfação de mais uma reunião do Colegiado e passou aos informes. 1.
Informes: a) O prof. Vitor Rafael informou o seu retorno às atividades acadêmicas e se colocou à disposição
para ajudar o departamento; b) A profa. Carla, avisou via chat, a necessidade de divulgação das normas para
o envio das monografias e BDMs; c)  O presidente da mesa informou que provavelmente não haverá outra
reunião do Colegiado em 2021; d) O prof. Rodrigo falou que as atividades acadêmicas deverão permanecer
remotas no próximo semestre, e que devemos aguardar a posição do CEPE para saber sobre o retorno
presencial das atividades administrativas; e) O prof. Rodrigo seguiu e informou que realizou duas consultas à
reitoria a respeito dos pagamentos de GECC e colaboração esporádica: as colaborações não podem
extrapolar o período de um ano e os professores que realizam colaboração esporádica  precisam apresentar
um relatório final à unidade, apenas para ciência, com as atividades realizadas; f) O prof. Rodrigo ressaltou
que o ADM recebeu cinco computadores, adquiridos na gestão anterior. 1 será destinado à coordenação, 2 ou
3 destinados à secretaria e o restante destinado aos professores que já se manifestaram em lista
anteriormente. g) O presidente do colegiado informou que foram solicitados softwares e livros, de acordo
com os professores do ADM que responderam à consulta feita por email; h) O prof. Rodrigo finalizou os
informes parabenizando o resultado da pesquisa com os professores mais influentes da América Latina,
citando nominalmente todos os professores do ADM que constam nesta lista, a título de
reconhecimento. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. O ponto foi aprovado por unanimidade. 3. Lista
de oferta de disciplinas do ADM 2.2021. SEI 23106.114385/2021-41. A profa. Olinda falou da elaboração
da lista de ofertas que está disponível no SEI. O prof. Fabrício pediu a palavra para solicitar a alteração do
horário da sua disciplina. A profa. Olinda explicou que poderão ser feitas alterações posteriormente, e que os
alunos que estão no fluxo, não terão dificuldade na elaboração de suas grades horárias. O item 3 foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. 4. Comissão de extensão do ADM. O presidente da mesa falou do
ato da reitoria que enfatiza a importância dos cursos de extensão para a Universidade. O prof. Rodrigo
destacou que o Departamento estará mais atuante na gestão e acompanhamento destes cursos, lembrou que o
ADM já possui uma Comissão de Extensão, mas que precisa ser reestruturada, e pediu aos interessados em
compor a Comissão, que manifestem seu interesse por e-mail. 5. Licença capacitação do prof. Ivan
Gartner. Relatora: profa. Maria Amélia Dias. SEI 23106.101077/2021-56. O prof. Rodrigo leu o parecer
da relatora, que concedeu parecer favorável, alertando que deverá haver a substituição do professor por
convocação de professor voluntário. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 6.
Colaboração esporádica do prof. Francisco Antônio Coelho Júnior na ENAP. Relator: prof. José
Carneiro. SEI 23106.110525/2021-11. O prof. Rodrigo leu o parecer do relator do processo, que deferiu a
solicitação de colaboração esporádica. O item foi aprovado por unanimidade.  A profa. Josivânia pediu a
palavra e proferiu um pedido de desculpas ao Colegiado por ter usado um adjetivo inadequado na reunião
anterior para se referir à gestão financeira do ADM no tocante aos auxílios para participação em eventos. A
professora enfatizou que apesar de discordar da norma, o adjetivo usado, foi impróprio. O presidente do
colegiado acolheu o pedido de desculpas da professora. 7. Projeto de pesquisa em parceria com o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ser realizado via TED. Proponente: prof. Victor
Celestino. Relator: prof. Edgar Reyes. SEI 23106.111333/2020-32. O prof. Rodrigo leu o parecer do
relator do processo, que foi favorável ao projeto de pesquisa “Ciência de Dados aplicada ao Portfólio de
Produtos Financeiros (PPF)”. Colocado em votação, o item 7 foi aprovado por unanimidade. 8. Projeto de
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pesquisa em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a ser realizado via
TED. Proponente: prof. Rodrigo Ferreira. Relatora: profa. Vanessa Cabral Gomes.
SEI 23106.099943/2021-31. O presidente da mesa explicou que este projeto já havia sido aprovado
anteriormente no Colegiado, mas que devido a pandemia e a pausa nas atividades, precisou de uma
reestruturação. O prof. Rodrigo leu o parecer da relatora, que sugeriu a aprovação do projeto. Colocado em
votação, o item 8 foi aprovado por unanimidade. 9. Processos aprovados ad referendum: 9.1. Professora
voluntária Thaisa Velloso Catelo Branco para Marketing Social. SEI 23106.112566/2021-33. A profa.
Solange explicou que a profa. Thaisa é sua aluna no doutorado e está fazendo a disciplina Estágio e
Docência. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 9.2. Colaboração esporádica da
profa. Elaine Neiva na Empresa Pública VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
(palestra). SEI 23106.103509/2021-63. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 9.3.
Colaboração esporádica do prof. Rildo Ribeiro na ANVISA (curso). SEI 23106.100528/2021-
38. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 9.4. Colaboração esporádica da profa.
Tatiane Paschoal na ANEEL (palestra). SEI 23106.113913/2021-45. Colocado em votação, o item foi
aprovado por unanimidade. 10. Apresentação de projetos de extensão do ADM. O presidente da mesa
explicou que o ponto 10.2, referente ao projeto Casoteca, precisou ser retirado de pauta, devido à ausência
justificada da profa. Helena. 10.1 - Apresentação do Retrato Acadêmico. Os alunos fizeram a apresentação
do Projeto Retrato Acadêmico do Departamento de Administração, que é uma iniciativa do Núcleo Docente
Estruturante. O projeto visa fornecer informações completas sobre o curso, nas dimensões acadêmicas e
administrativas; além de transparência e diálogo com a comunidade interna e externa da UnB. Ao final da
apresentação, os professores parabenizaram a iniciativa e os resultados alcançados. 12. Assuntos Gerais.  A
profa. Débora perguntou se as aulas permaneceriam remotas no próximo semestre, o prof. Rodrigo informou
que a princípio sim. O prof. Aldery informou que o haverá uma reunião do CEPE para definir esta questão
no dia 25/11.  O presidente terminou sua fala, agradeceu os presentes e desejou a todos um ótimo final de
semestre. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 18 horas e
32 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 04/11/2021, às 14:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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