
 
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA (119ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA, realizada aos dez dias do mês de setembro 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), 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, Roberto de Goes Ellery Junior -
Chefe do Departamento de Economia (ECO), Adriana Moreira Amado - representando a Coordenação de
Graduação do Curso de Economia, Ana Carolina Pereira Zoghbi - Representante do ECO, Franco de Matos -
Chefe do Departamento de Gestão de Polí�cas Públicas (GPP), Rosana de Freitas Boullosa - Coordenadora do
Curso de Gestão de Polí�cas Públicas, Ana Paula Vidal Bastos - Representante do GPP, Vander Mendes Lucas -
Coordenador de Extensão, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos Centros, Josivane Costa
Rodrigues - Representante dos técnico-administra�vos, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira, Representante dos
técnico-administra�vos. Jus�ficaram ausência: Daniela Freddo - Coordenadora do curso de Economia, Tomás
de Aquino Guimarães - Representante do ADM, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA, Marcos
Montalvão Ferraz Souza - Representante discente. 1. INFORMES: 1.1. O Prof. Vander Mendes Lucas informou
que a Semana Universitária ocorrerá entre os dias 21 e 25 de setembro de 2020, sob os parâmetros
da Resolução 59/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), que definiu as diretrizes para
a execução de a�vidades de ensino-aprendizagem de forma não presencial e em caráter emergencial nos
cursos de graduação e de pós-graduação da UnB durante a pandemia do COVID-19. Mencionou que no
âmbito da FACE foram subme�das 9 (nove) a�vidades. Relatou que a Câmara de Extensão levantou a
questão sobre suspender ou não as aulas durante a Semana Universitária, não havendo consenso sobre o
assunto nesse momento. Por fim, registrou a importância dos docentes em mo�varem os alunos a
par�ciparem das a�vidades da Semana Universitária. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1. Análise e
aprovação da Ata da 118ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 03/08/2020 (SEI 5682956). O
Presidente registrou que foi elaborada uma nova versão da ata para a correção de informações pontuais
sobre o regime de trabalho do Prof. Sérgio Miranda Nazaré e para a subs�tuição do termo "ciência" por
"anuência" (por exigência explícita do DPI) na apreciação do Projeto Desenvolvimento Regional, Governo e
Pós-Pandemia, aprovado na 2ª Chamada Prospec�va de Propostas de Projetos e Ações de Pesquisa, Inovação
e Extensão para o combate à COVID-19. A ata foi aprovada por unanimidade. 2.2. Documentos
despachados "Ad Referendum": 2.2.1. Cessão do servidor José Guilherme Lara Rezende para exercer o cargo
comissionado de Coordenador-Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu da Diretoria de Altos Estudos da Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP), processo 23106.054071/2020-00; homologada. 2.2.2. Projeto do
6º Congresso de Contabilidade e Governança (CCGUnB) e 3º Congresso UnB de Iniciação Cien�fica em
Contabilidade e Governança, processo 23106.060240/2020-32; homologada. 2.3. Solicitação de colaboração
esporádica da professora Andréa de Oliveira Gonçalves para desenvolver ar�go acadêmico, no período de
01/09/2020 a 01/11/2020, processo 23106.073317/2020-34. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. 2.4. Solicitação de colaboração esporádica do professor Rodrigo de Souza Gonçalves para
desenvolver a�vidades de Assistência Técnica Pericial, no período de 16/08/2020 a 19/09/2020,
processo 23106.079620/2020-41. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.5. Solicitação de
colaboração esporádica do professor Herbert Kimura para ministrar aulas em curso in-company sobre
modelos de risco de crédito para funcionários do Banco Regional de Brasília (BRB) no período de
02/09/2020 a 18/09/2020, processo 23106.073878/2020-33. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. 2.6. Solicitação de colaboração esporádica do professor José Antonio de França para par�cipar
de equipe de consultoria de "valua�on" do Hospital Anchieta, no período de 28/08/2020 a
08/09/2020, processo 23106.079599/2020-83.  A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.7. Solicitação
de colaboração esporádica do professor Daniel Oliveira Cajueiro para ministrar curso para o Ins�tuto de



Pesquisa em Economia Aplicada (IPEA) sobre redes neurais ar�ficiais, aprendizagem por reforço e
processamento de linguagem natural, bem como revisão de trabalho sobre machine learning para o mesmo
órgão, no período de 24/08/2020 a 30/06/2021, processo 23106.078311/2020-53. A solicitação foi
aprovada, por unanimidade, condicionada ao cumprimento das pendências registradas no processo para
atendimento do disposto na Circular nº 01/2020/FACE. 2.8. Projeto de pesquisa "Avaliação de Impactos do
Programa de Apoio a Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO) no âmbito do Distrito Federal",
como parte do Mestrado Profissional em Economia: área de concentração: Gestão Econômica e Finanças
Públicas, em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF), processo 23106.074661/2020-41. O Prof.
Roberto Ellery relatou que o projeto de pesquisa faz parte das ações do Mestrado Profissional em Economia:
Gestão Econômica de Finanças Públicas, já aprovado anteriormente no Conselho e previstos no instrumento
firmado com o Governo do Distrito Federal (GDF). No entanto, para atender a premissa da CAPRO, o projeto
de pesquisa necessitou ser aprovado em apartado. O Prof. José Márcio Carvalho parabenizou a Direção da
FACE pela análise crí�ca realizada por seus técnicos nos projetos subme�dos à aprovação pelos docentes, o
que demonstra oportunidade de aprendizado com a necessidade de atender às exigências para a correta
instrução processual. Subme�do à deliberação, a proposta foi aprovada, por unanimidade, condicionada à
regularização das pendências apontadas. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1. U�lização dos espaços �sicos da FACE
durante a pandemia da COVID-19. O Presidente do Conselho, Prof. Eduardo Tadeu Vieira informou que tem
recebido demandas de uso dos espaços da FACE para eventos e outras a�vidades acadêmicas presenciais.
Alertou que o atendimento presencial está suspenso na Unidade durante o período da pandemia do COVID-
19, conforme norma�vos da própria Administração Superior da UnB. Ademais, a FACE está realizando
reformas e reparos pontuais na estrutura �sica durante esse período e sugeriu que sejam u�lizados os
recursos de videoconferência para as reuniões de trabalho e eventos de cunho acadêmico. O Prof. Roberto
Ellery e o Prof. Vander Lucas reforçaram a importância de se acatar as orientações, normas e legislação
superior sobre as a�vidades presenciais na Universidade. O Prof. José Márcio Carvalho requereu que os
espaços possam ser u�lizados para a�vidades de gravação de aulas, sem público externo, obedecendo aos
protocolos de prevenção à saúde. O Prof. Eduardo Tadeu Vieira apresentou proposição para que os espaços
�sicos não sejam u�lizados durante o ano de 2020, exceção feita às a�vidades de gravação e transmissão de
aulas, sem qualquer público externo, bem como sejam devidamente jus�ficadas e circunstanciadas pelas
Chefias de Departamento. A proposta poderá ser revista na primeira reunião do Conselho da FACE, no ano de
2021 ou caso haja orientação diversa da Administração Superior. A proposta foi aprovada por
unanimidade.   3.2. Solicitação de colaboração esporádica do professor Herbert Kimura para ministrar aulas
em curso in-company sobre operações de crédito e de financiamento para servidores da Receita Federal do
Brasil no período de 29/10/2020 a 13/11/2020, processo 23106.044257/2020-42. O item foi re�rado de
pauta a pedido do Conselheiro José Márcio Carvalho. 3.3. Solicitação de renovação do credenciamento de
Manoel Carlos de Castro para Pesquisador Colaborador Pleno do Departamento de Economia,
processo 23106.081958/2020-62. O Prof. Roberto Ellery destacou a contribuição do pesquisador para o
Departamento e que sua extensa e rica trajetória profissional, o que o credencia para a con�nuidade das
ações de pesquisa junto ao Departamento de Economia, bem como no programa de pós-graduação. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. 3.4. Afastamento para pós-doutorado do professor Michael
Chris�an Lemman, período de 28/01/2021 a 27/01/2022, processo 23106.078096/2020-91. O Prof. Roberto
Ellery informou que o docente tem contribuído bastante com as a�vidades acadêmicas e de pesquisa no
Departamento. Informou que a licença para o pós-doutorado inicia-se apenas em 2021 e que não há óbice
para a realização de viagens à Europa, uma vez que o docente tem nacionalidade alemã. A solicitação foi
aprovada por unanimidade. 3.5. Relatório final do Curso de Especialização em Perícia e Auditoria Contábil,
processo 23106.088107/2017-45. O Prof. Vander Mendes Lucas apresentou parecer favorável à aprovação do
relatório, destacando que o curso teve impacto posi�vo do ponto de vista acadêmico onde se demonstram
os resultados benéficos para o CCA assim como para o corpo discente par�cipante. O Prof. Eduardo Tadeu
Vieira informou que as prestações de contas dos cursos de especialização e mestrado profissional precisam
passar pela análise e aprovação no Conselho da FACE, seguindo orientação norma�va da CAPRO. O Prof.
Roberto Ellery, o Prof. José Márcio Carvalho  e o Prof. Paulo Mendes mencionaram preocupações em relação
a uma questão estrutural sobre o descompasso do cronograma entre a realização da prestação de contas e a



emissão dos cer�ficados/diplomas, o que poderá acarretar transtornos para os alunos, que inclusive podem
submeter reclamação formal ou judicializar a demanda. O relatório foi aprovado por unanimidade. 3.6.
Indicação de docente da FACE para compor o novo Comitê Assessor do Banco de Professor Equivalente
(BPEQ/UnB), processo 23106.085912/2020-12. O Prof. Eduardo Tadeu Vieira mencionou que trata-se de
pedido de indicação do CEPE para a renovação do Comitê BPEQ, devendo a indicação recair sobre professor
da classe �tular ou associado. Registrou que os membros são escolhidos pelo CEPE, com mandato de 2 (dois)
anos, podendo ser renovado por igual período e que a definição será feita para a área de Ciências Humanas e
Sociais II (FAC, FACE, FD, ICS, IPOL, FCI ou REL), sendo elegível apenas um docente dentre essas Unidades
Acadêmicas para a referida área. A Profa. Rosana de Freitas Boullosa (GPP) manifestou interesse em
par�cipar do pleito. Subme�do a votação, a indicação da Professora Rosana de Freitas Boullosa foi
aprovada por unanimidade. A Profa. Rosana Boullosa agradeceu a confiança no encaminhamento do seu
nome para o pleito do BEPQ. 3.7 Proposta de curso de especialização em Gestão de Logís�ca e Operações
em Organizações Públicas de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, processo 23106.079924/2020-
16. O Prof. José Márcio Carvalho informou que o Departamento de Administração foi contatado pelo
Ministério da Saúde para viabilizar a demanda para um curso de especialização na área de logís�ca e
operações em organizações do setor público de saúde aos servidores daquele órgão. Pela relevância do
tema, diante da atual pandemia do COVID-19, a proposta do curso ganha especial importância. Relatou que
o ADM já possui exper�se e competências no assunto e está sendo detalhada a proposta para
encaminhamento, dada a urgência do Ministério da Saúde. Subme�do à deliberação, a proposta
foi aprovada, por unanimidade, condicionada ao cumprimento das pendências suscitadas no Despacho
FACE 5687939. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1  O Prof. José Márcio Carvalho relatou que a UnB não possui o
�tulo de MBA (Master Business Administra�on), que já são tradicionais no mercado e sugeriu o
encaminhamento de proposição para desenvolver os cursos de pós-graduação voltados a negócios. O Prof.
Eduardo Tadeu Vieira propôs que seja criado um Grupo de Trabalho, formalizado em Ato da Direção da FACE
designando os docentes José Márcio Carvalho, Paulo Mendes e Roberto Ellery, com o fito de debater a
questão e apresentar uma proposta preliminar para apreciação do Conselho sobre a possibilidade de criação
dos �tulos de MBA nos cursos de pós-graduação. Nada mais havendo a tratar às dezesseis horas e trinta
minutos, o Diretor da FACE, Prof. Eduardo Tadeu Vieira, que presidiu a reunião do Conselho, deu por
encerrada a reunião, da qual, eu Cid Cunha da Silva, Técnico em Assuntos Educacionais da FACE, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cid Cunha da Silva, Técnico(a) em Assuntos Educacionais da
FACE, em 14/09/2020, às 17:31, 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 14/09/2020, às
17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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informando o código verificador 5696778 e o código CRC 60C8F93A.
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