
 
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA (117ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA, realizada aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, por
meio da plataforma Microso� Teams, com a presença dos seguintes Conselheiros: Eduardo Tadeu Vieira -
Presidente do Conselho, Maria Eduarda Tannuri Pianto - Vice-Presidente do Conselho, José Márcio Carvalho -
Chefe do Departamento de Administração (ADM), Tomás de Aquino Guimarães - Representante do ADM,
Olinda Maria Gomes Lesses - Coordenadora do Curso de Administração, Paulo César de Melo Mendes - Chefe
do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCA), Alex Laquis Resende - Coordenador do Curso de
Ciências Contábeis, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA, Marina Delmondes de Carvalho Rossi
- Representante do ECO, Roberto de Goes Ellery Junior - Chefe do Departamento de Economia (ECO),
Daniella Fredo - Coordenadora do Curso de Economia, Rosana de Freitas Boullosa - Coordenadora do Curso
de Gestão de Polí�cas Públicas, Franco de Matos - Chefe do Departamento de Gestão de Polí�cas Públicas
(GPP), Vander Mendes Lucas - Coordenador de Extensão, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos
técnico-administra�vos, Marcos Montalvão Ferraz Souza - Representante discente, e Jonatas Luis Nogueira -
como ouvinte. Jus�ficaram ausência: Olívia Fernanda Rocha de Oliveira. INFORMES:  1.1 Instrução Norma�va
da Capro n.º 0003/2020, que regulamenta os procedimentos para prestação de contas e avaliação de
resultados de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico
e es�mulo à inovação celebrados pela Universidade de Brasília, processo 23106.046520/2020-38. O
Presidente enfa�zou o ar�go 5º da Instrução: "A instância delibera�va máxima da unidade acadêmica,
administra�va ou do órgão complementar é responsável pelo acompanhamento do projeto e pela análise dos
relatórios de cumprimento do objeto, com a finalidade de conhecer e avaliar os seus resultados". De modo
que, futuramente, o Conselho deverá deliberar como será feito o acompanhamento dos projetos no âmbito
da FACE. 1.2 Procedimentos para solicitação de interrupção de licença capacitação e afastamento para pós-
graduação e pós doutorado durante o período da pandemia da COVID-19, processo  23106.040695/2020-31;
O Presidente explanou sobre as possibilidades de interrupção de licença capacitação e afastamento para pós-
graduação apresentada pelo DGP frente à crise Covid-19. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1. Análise da
Ata da 116ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 13/02/2020. Neste ponto da reunião a professora
Rosana Boulosa (GPP) leu a mensagem de email enviada pela professora Sheila Tolen�no, que solicitava uma
alteração da referida Ata. Após a leitura da solicitação seguiu-se a análise do pleito pelos membros do
Conselho, que deliberaram pela rejeição da proposta de alteração da Ata solicitada pela profa Sheila
Tolen�no, e lida pela profa Rosana Boulosa. Após a nega�va do Conselho, o Presidente colocou em votação a
ata sem alterações (da 116ª reunião), que havia sido encaminhada aos conselheiros anteriormente, por
ocasião da convocação da 117ª reunião. Esta ata foi aprovada, com 4 abstenções por conta de conselheiros
que não par�ciparam da úl�ma reunião, e 1 abstenção tendo o conselheiro informado não ter
familiaridade com o processo. Os demais conselheiros votaram a favor. 2.2 Documentos despachados "Ad
referendum": 2.2.1 Colaboração esporádica do professor Daniel Oliveira Cajueiro para par�cipar do curso de
Métodos de Aprendizagem de Máquinas para Avaliação de Polí�cas Públicas - período 09/03/2020 a
24/06/2020 - carga horária 27 horas, processo 23106.016514/2020-56 (ECO); homologada 2.2.2 Colaboração
esporádica do professor Daniel Oliveira Cajueiro para ministrar curso de Métodos Computacionais em
Economia no IPEA, período 16/09/2019 a 09/12/2019 - carga horária 30 horas,
processo 23106.016512/2020-67 (ECO); homologada 2.2.3 Colaboração esporádica da professora Ana
Carolina Pereira Zoghbi para ministrar os seminários: Seminário de Sensibilização sobre Avaliação de
Impacto; Introdução à Avaliação de Impacto; e, Ferramentas de Aplicação Metodológica de Avaliação de
Impacto, período 26/07/2019 a 20/11/2019 - carga horária 210 horas, processo 23106.013691/2020-
81 (ECO); homologada 2.2.4 Colaboração esporádica do professor Rodrigo de Souza Gonçalves para
elaboração de parecer técnico-contábil, período 18/02/2020 a 28/02/2020 - carga horária 16 horas,
processo 23106.016577/2020-11 (CCA); homologada  2.2.5 Colaboração esporádica do professor Rodrigo de
Souza Gonçalves para realização de assistência técnica pericial, período 19/03/2020 a 17/04/2020 - carga



horária 40 horas, processo 23106.028893/2020-27 (CCA); homologada  2.2.6 Colaboração esporádica do
professor Rodrigo de Souza Gonçalves para prestar assistência técnica pericial no período de 22/04/2020 a
29/05/2020 – carga horária 48 horas, processo 23106.036809/2020-
49 (CCA); homologada 2.2.7 Colaboração esporádica da professora Marina Figueiredo Moreira para atuar na
condição de "especialista desenvolvedora e/ou responsável técnica na elaboração de materiais didá�cos e
instrucionais" para a Formata Educação e seus parceiros, período 01/04/2020 a 31/12/2020 - carga horária
30 horas, processo 23106.027150/2020-30 (ADM); homologada 2.2.8 Colaboração esporádica do professor
Antonio Isidro Filho para par�cipar do projeto “Estudo, desenvolvimento e aplicação de metodologias de
gestão de integração de dados para análise de relações de consumo no setor de telecomunicações no Brasil”,
parceria firmada entre o Ins�tuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e a Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), período 11/02/2020 a 30/11/2020 – carga horária 160 horas,
processo 23106.014076/2020-91 (ADM); homologada 2.2.9 Colaboração esporádica do professor Antônio
Isidro da Silva Filho, para ministrar oficina no Seminário Governança e Gestão de Contratações no Poder
Judiciário, período 25/03/2020, carga horária 3 horas, processo 23106.018028/2020-
72 (ADM); homologada 2.2.10 Colaboração esporádica do professor Paulo Henrique de Souza Bermejo para
apoiar a organização de ações estratégicas para desenvolvimento de inovações tecnológicas no Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), período 01/03/2020 a 31/12/2020 – carga
horária 40 horas, processo 23106.021298/2020-61; homologada 2.2.11 Colaboração esporádica do professor
Rafael Terra de Menezes para realizar estudo de viabilidade econômica para o projeto de expansão da rede
de ensino profissional da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, período 15/042020 a 15/06/2020 –
carga horária 30 horas, processo 23106.032916/2020-06 (ECO); homologada 2.2.12 Colaboração esporádica
da professora Diana Vaz de Lima para compor como membro �tular representando a Confederação Nacional
de Municípios (CNM) e a Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstra�vos Fiscais da Federação –
CTCONF, período 25/03/2020 a 23/03/2023, carga horária: por convocação, processo 23106.044955/2020-
48 (CCA); homologada 2.2.13 Indicação do professor Vander Mendes Lucas como membro suplente da
Câmara de Pós-Graduação (CPP), processo 23106.020541/2020-23; homologada 2.2.14 Indicação da
professora Beatriz Fá�ma Morgan como representante suplente do Conselho junto ao CEPE,
processo 23106.020546/2020-56; homologada 2.2.15 Relatório final de estágio probatório da professora
Fernanda Natasha Bravo Cruz (parecer recomenda aprovação), processo 23106.101606/2017-
35 (GPP); homologado 2.2.16 Afastamento para doutorado da professora Fernanda Jaqueline Lopes, período
02/04/2020 a 01/04/2024, processo 23106.018262/2020-08; homologado 2.2.17 Título de honra ao mérito
aos ex-estudantes Leonardo Bursztyn (PPGECO) e Valter Afonso Vieira (PPGA), processo 23106.034788/2020-
27; despacho 5254915 homologado 2.2.18 Abertura de nova turma de Mestrado Profissional em Economia
(área de concentração em Gestão Econômica de Inovação Tecnológica), processo 23106.040721/2020-
21; homologada 2.2.19 Projeto de pesquisa “Apoio à regulação do Projeto de Integração do São Francisco
com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional – PSIF” (Gestor do projeto: professor Bruno Vinícius
Ramos Fernandes), processo 23106.026580/2020-34 (CCA); homologado.  2.3 Plano de trabalho para
par�cipar do Programa de Gestão da UnB (Trabalho Remoto), processo 23106.044432/2020-
00 e 23106.042853/2020-98; O Presidente ressaltou que a legislação impede a adesão do teletrabalho pelos
setores flexibilizados e, considerando todos os departamentos e programas de pós-graduação, bem como a
secretaria da direção da FACE �veram autorização para flexibilização da jornada de trabalho de seis horas
diárias e trinta horas semanais devido a comprovação da necessidade de atendimento ininterrupto ao
público, a FACE optou por não elaborar a proposta neste momento. homologado o encaminhamento feito
pela Direção. 2.4 Análise da proposta de retomada das a�vidades de ensino de graduação e pós-graduação
encaminhada pela Reitoria, processo FACE 23106.046234/2020-72, processo Reitoria 23106.045828/2020-
66. Os Conselheiros explanaram sobre os desafios para os alunos e docentes nessa retomada de a�vidades e
o Presidente informou que no âmbito da FACE foi  cons�tuída uma comissão local foi cons�tuída (Ato da
FACE nº 13/2020, 5281110 - processo 23106.040633/2020-20), presidida pela professora Maria Eduarda,
para consolidar e encaminhar as demandas e especificidades da FACE.  2.5 Orçamento 2020. O Presidente
esclareceu que não será possível deliberar sobre o assunto nessa reunião, pois está esperando o DPO
retornar o valor exato atribuído para a FACE no ano 2020. 2.6 Suspensão do afastamento para pós-doutorado



da professora Milene Takasago devido a pandemia da Covid-19, processo 23106.043062/2020-85; aprovada
por unanimidade.  2.7 Credenciamento de Pesquisador Colaborador Pleno - Guilherme Berse Rodrigues
Lambais, processo 23106.046088/2020-85; aprovada por unanimidade 2.8 Afastamento para pós-doutorado
do professor Antonio Isidro da Silva Filho - período 10/08/2020 a 09/08/2021, para realizar estágio pós-
doutoral na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP),
processo 23106.038388/2020-91; aprovada por unanimidade  2.9 Suspensão temporária da licença
capacitação do professor Jorge Katsumi Niyama – período 01/05 a 30/06/2020, com possibilidade de
agendamento para data futura, ainda sem possibilidade de definição devido a pandemia da Covid-19,
processo 23106.031947/2020-31; aprovada por unanimidade 2.10 Suspensão do afastamento do país para
pós-doutorado do professor José Antonio de França – período 20/07/2020 a 31/12/2020, para realizar pós-
doutorado na Universidade Autonoma de Barcelona, devido a pandemia da Covid-19,
processo 23106.118918/2019-40; aprovada por unanimidade. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1. Alteração das datas da
licença pós doutorado do professor Marcelo de Oliveira Torres para  15/12/2020 a 14/12/2021,
processo 23106.117387/2019-78. aprovada por unanimidade. 3.2. Redistribuição do professor Flávio Tosi
Feijó da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para Universidade de Brasília (UnB),
processo 23106.036754/2020-77. aprovada por unanimidade.  3.3. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
(especialização) em Gestão de Projetos e Logís�ca (MBA em Gestão de Projetos e Logís�ca) junto ao Exército
Brasileiro (23106.040646/2020-07). O Presidente explanou que faltava ainda dois documentos no processo e
colocou em votação condicionado à complementação desses itens. aprovado por unanimidade. 4. OUTROS
ASSUNTOS: 4.1. O professor Tomás (ADM) fez uma proposta de encaminhamento no sen�do de que a Chefia
do Departamento de Gestão de Polí�cas Públicas se manifestasse ins�tucionalmente, no interesse da
administração, em manter o vínculo de 20 horas com a professora Sheila Tolen�no, via Colegiado do
Departamento para o Conselho da FACE. Todavia, após discussão sobre o assunto pelos Conselheiros, e
considerando o que foi exposto pelo Chefe de Departamento do GPP de que já existe a manifestação formal
do Colegiado no processo (23106.146612/2019-83), o professor Tomás decidiu re�rar a proposta de
encaminhamento. Nada mais havendo a tratar às dezessete horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho
deu por encerrada a reunião, da qual, eu Eloisa Gonçalves da Silva Torlig, lavrei a presente Ata, que depois de
lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Tannuri Pianto, Vice-Presidente do Conselho
da FACE, em 25/06/2020, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eloisa Goncalves da Silva Torlig, Assistente em Administração
da FACE, em 25/06/2020, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Tadeu Vieira, Diretor da FACE, em 25/06/2020, às
15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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