
Ata da quinta (5ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 
Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 01 de 
julho de dois mil e dezesseis, às onze horas, no Auditório Verde, dependências 
da FACE, com a presença dos professores: Adalmir de Oliveira Gomes, Aldery 
Silveira Júnior, Antonio Isidro da Silva Filho, Carlos Rosano Peña, como 
presidente da mesa, Catarina Cecília Odelius, Carlos Denner dos Santos 
Júnior, Cecílio Elias Daher, Danielle Sandi Pinheiro, Debora Dorneles Barem, 
Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Edgar Reyes Júnior, Hebert Kimura, Ivan 
Ricardo Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, Leonardo 
Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, Marina Figueiredo Moreira, Olinda 
Maria Gomes Lesses, Pedro Henrique Albuquerque, Solange Alfinito, Tatiane 
Paschoal e Vinicius Amorim. Justificaram a ausência os professores André Luiz 
Marques Serrano, Gisela Demo, Josivania Farias, Marcos Vinicius Soares 
Siqueira, Paulo Henrique Bermejo e Silvia Araujo dos Reis. Como 
representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. Aberta a reunião, o 
presidente do Colegiado – prof. Carlos Rosano Peña saudou os presentes e 
passou aos pontos da pauta. 1. Informes. O presidente passou aos seguintes 
informes: a) Passou a palavra ao prof. José Márcio que apresentou a 
importância de fotografar a equipe docente do ADM para informação e para 
compor a memória do ADM; Passou a palavra para a profa. Catarina que 
lembrou sobre a disciplina EPA que prevê palestras de professores para 
conhecimento dos alunos sobre os trabalhos e pesquisas desenvolvidos no 
ADM. 2. Aprovação da Ata da Reunião 4/2016.  A ata da Reunião 4/2016 foi 
aprovada com uma abstenção. 3. Homologação do resultado do Concurso 
Docente em Administração Geral, Edital 308/2015. O prof. Carlos Denner 
relatou sobre o resultado do Concurso, Edital 308/2015, Administração Geral, 
informando o total de 27 inscritos, sendo que 11 candidatos compareceram à 
primeira fase e 5 candidatos realizaram a segunda fase do certame, tendo 
como resultado 3 candidatos aprovados com a seguinte ordem de 
classificação: 1. Siegrid Guillaumon Dechandt, 2. Maria Amelia de Paula Dias, 
3. Caio Cesar de Medeiros Costa. O prof. Carlos Denner agradeceu o apoio da 
secretaria, ressaltando que o processo transcorreu dentro da normalidade, 
como o devido sigilo e imparcialidade. A homologação do concurso foi 
aprovada por unanimidade. 4. Equivalência de disciplina. O prof. José Márcio 
relatou sobre o processo de equivalência bidirecional de disciplina, UnBDoc. 
23830/2016, interessada Cecília Rocha da Silva, sobre as disciplinas 
Metodologia de Pesquisa (166371) e Metodologia Científica Aplicada (186236), 
com parecer favorável à equivalência bidirecional. O parecer foi aprovado por 
unanimidade. A profa. Catarina mencionou a importância de manter a memória 
dos processos de equivalência (aceitação e negação), para controle do ADM. 
5. Professores voluntários do ADM. O presidente relatou sobre os 
candidatos a professores voluntários para atuação no próximo semestre de 
2/2016: Vanessa Cabra Gomes (Logística), Jorge Alfredo Streit (Logística 
Reversa), Emília Faria (Gestão Estratégica), Feruccio Bilich (Introdução à 



Administração). Ressaltou que há relatos da coordenação anterior sobre 
avaliação negativa dos alunos com relação ao candidato Feruccio. Foi 
encaminhada votação separada sobre a aprovação dos voluntários. 
Primeiramente colocou-se em votação a aprovação dos três primeiros 
candidatos, Vanessa Cabra Gomes, Jorge Alfredo Streit e Emília Faria, que 
foram aprovados por unanimidade. Posteriormente foi colocada em votação a 
aprovação do candidato Feruccio Bilich, cujo resultado foi o seguinte: 12 votos 
contrários à aprovação, 2 votos a favor e 4 abstenções, tendo sido, portanto, 
negada a aprovação do candidato para atuar como professor voluntário do 
ADM. 6. Aprovação do relatório do curso de especialização em Gestão 
Pública na Saúde. O prof. Antonio Isidro discorreu sobre o relatório final do 
curso de especialização “Latu sensu” em Gestão Pública na Saúde, para os 
servidores do Ministério da Saúde. Destacou que foram ofertadas 40 vagas e 
17 disciplinas, totalizando 24 créditos, perfazendo 360 horas. Informou que o 
total do recurso foi de R$ 381.100,00, com saldo de receita não executada de 
R$ 37.725,06, e, ainda, mencionou o total de 34 alunos concluintes. O relatório 
foi aprovado por unanimidade. 7. Planejamento do Evento em homenagem 
aos aniversários do ADM e PPGA.  O presidente informou sobre o advento 
comemorativo aos aniversários de 50 anos do ADM e 40 anos do PPGA, 
apresentando a proposta inicial de comissão para planejamento do mesmo, já 
mencionada em reunião anterior, com as devidas confirmações de interesse: 
Patricia Guarnieri, Carlos Rosano, Maria Célia Orlato, Olinda Lesses e 
representantes do PPGA, dos discentes e da Empresa Junior. Aprovada a 
comissão de planejamento do evento. 8. Projeto Político Pedagógico. A 
profa. Catarina informou sobre a reunião do NDE com a Comissão Própria de 
Avaliação da UnB, CPA, que foi produtiva na apresentação de dados sobre o 
ADM com relação ao perfil dos alunos, evasão e avaliação sobre a instituição. 
Apresentou a proposta de evento para exposição do Projeto Político 
Pedagógico e apresentação das pesquisas realizadas junto aos discentes do 
ADM sobre desenvolvimento de competências, a fim de ressaltar as ações 
positivas e discutir o papel da universidade. A proposta foi agendar uma 
reunião de colegiado com pauta única no início do semestre para tais 
demandas. A proposta de realização da reunião com pauta única para tratar do 
PPP foi aprovada por unanimidade. 9. Normas de elaboração dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso. O presidente manifestou-se sobre os problemas 
relatados pelos docentes sobre os procedimentos de finalização dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso, como problemas na emissão da menção, na entrega 
da versão final e critérios de avaliação, inclusive com reclamação quanto aos 
procedimentos burocráticos da secretaria. O prof. Antonio Isidro lembrou sobre 
a existência de uma comissão de TCC, sendo proposta a revitalização da 
comissão existente para revisão dos procedimentos referentes ao TCC. A 
proposta foi aprovada por unanimidade. 10. Disciplina Jogos de empresas. A 
profa. Catarina informou sobre a proposta de implementar o simulador Jogos 
de Empresas por meio da disciplina EPA, onde haveria uma fase para os 



alunos conhecerem o programa e depois a ampliação para a participação junto 
a outras universidades. Informou que os professores interessados na disciplina 
devem entrar em contato com a coordenação do curso. A proposta da 
disciplina foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o 
presidente encerrou a reunião às doze horas e cinquenta minutos, e eu, Maria 
Célia Orlato Selem, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.


