
 
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA (120ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às
quatorze horas e trinta minutos, 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, Tomás de Aquino Guimarães -
Representante do ADM, 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, 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 e Marcos Montalvão Ferraz Souza - Representante discente. Jus�ficou ausência:
Daniela Freddo - Coordenadora do curso de Economia, em gozo de férias. 1. INFORMES: 1.1. Prof.
Eduardo Tadeu Vieira informou que a Direção da FACE está aportando recursos para obras de melhoria de
infraestrutura do prédio da FACE, aproveitando o período de ausência de a�vidades presenciais devido a
pandemia do COVID-19 e a disponibilidade da Prefeitura do Campus (PRC). Desta forma, quando houver
o retorno das a�vidades presenciais, os docentes, técnicos-administra�vos, discentes e toda a
comunidade acadêmica encontrarão um ambiente renovado e com melhores condições para desenvolver
as a�vidades acadêmicas e administra�vas. 1.2 Prof. Vander Mendes Lucas registrou que a Semana
Universitária ocorreu entre os dias 21 e 25 de setembro de 2020, em formato virtual, quando foram
apresentadas cerca de 1.000 (mil) a�vidades, essencialmente por meio da plataforma YouTube. O tema
da Semana Universitária deste ano, "20 anos de conexões", está relacionado às comemorações dos 60
anos de Brasília e dos vinte anos da Semana Universitária. Destacou que o evento foi bastante exitoso,
cumprindo os seus obje�vos de promover as a�vidades de extensão no âmbito da universidade. Por fim,
agradeceu o apoio dos Departamentos com a oferta das diversas a�vidades, as quais foram bem
recebidas pela comunidade acadêmica. Prof. Eduardo parabenizou o professor Vander Mendes pelo
trabalho de coordenação das a�vidades apresentadas na Semana Universitária. 1.3 Prof. Paulo César
Mendes informou que na data de hoje será realizado, às 19h, mais um webinar do VI Congresso UnB de
Contabilidade e Governança (CCGUnB), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública
(Enap), com a temá�ca “Os ar�gos subme�dos ao VI CCGUnB”. Mencionou que, em 2020, o VI CCGUnB
vem ampliando os espaços de discussão, em especial, para as questões relacionadas à contabilidade e às
finanças aplicadas ao setor público e ao privado e  que, nesse sen�do, a comissão organizadora do evento
vem promovendo uma série de webinars com o tema contabilidade e finanças em debate. Relatou que a
edição deste ano do CCGUnB abordará a temá�ca da informação contábil para decisões de
inves�mentos, e será realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2020 em formato totalmente virtual.
Ato con�nuo, convidou toda a comunidade acadêmica da FACE possa par�cipar e pres�giar as a�vidades
do evento. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1. Análise e aprovação da Ata da 119ª Reunião do
Conselho da FACE, ocorrida em 10/09/2020 (SEI 5696778) A ata foi aprovada por unanimidade. 2.2.
Documentos despachados "Ad Referendum": 2.2.1. Colaboração esporádica do professor Daniel Oliveira
Cajueiro para ministrar mini-curso sobre "Redes", aberto para o público geral do IDP, no período de
25/09/2020 a 25/09/2020, processo 23106.085003/2020-84; homologada. 2.2.2 Colaboração esporádica
do professor Caio César de Medeiros para ministrar a disciplina "Burocracia e Administração Pública" no
Curso de Especialização em Assessoria Polí�ca, promovido pelo Ins�tuto de Ciência Polí�ca (IPOL/Unb),
processo 23106.087452/2020-67. O Prof. Tomás Aquino chamou a atenção sobre os processos de
colaboração esporádica, ponderando que são aqueles prestados para órgãos externos à UnB, conforme
norma�vos sobre o tema, não sendo esse o caso em tela. Prof. Paulo César Mendes manifestou dúvida



quanto aos procedimentos adotados para colaboração esporádica nos casos de projetos realizados em
parceria entre UnB e outros órgãos, a exemplo daqueles vinculados ao CDT, pois recebe ques�onamentos
constantes sobre o assunto. Em resposta, o Prof. Eduardo Tadeu esclareceu que, quando o vínculo
envolver “a�vidades externas à Universidade de Brasília realizadas por Docentes, em caráter individual,
em assuntos de sua especialidade” é necessário a autorização, a luz dos norma�vos que regem a matéria,
qual seja a Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012 e a Resolução Consuni n.º 20/2014. Por fim, propôs
que seja homologado o ad referendum concedido para o processo em tela e que seja observada essa
questão em futuros pedidos de colaboração esporádica. homologado.  2.3. Documentos para
Deliberação: 2.3.1. Complementação do gradeamento do prédio da FACE, processo 23106.005669/2019-
23. O Prof. Eduardo Tadeu informou que o processo de gradeamento parcial do prédio da FACE para
ofertar melhor segurança no horário entre 22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos) e 6h30 (seis horas
e trinta minutos), quando o acesso às instalações, segundo proposta, seria restrito a pessoas
iden�ficadas. Relatou que a equipe de vigilância no período da madrugada fica bastante exposta a
situações de risco nesse período. Em 2019 foi aberto um processo para análise da possibilidade de
cercamento junto à Secretaria de Infraestrutura, que apresentou parecer contestando a possibilidade,
por prejudicar o trânsito de pessoas entre a avenida L3 Sul e os Pavilhões. A Direção da FACE apresentou
contra-argumentos relatando que no horário especificado o público que transitará no local não tem
vínculo com as a�vidades da universidade. O assunto já está subme�do ao Conselho de Segurança da
UnB e está sendo apresentado nesse instante ao Conselho da FACE, tendo em vista a repercussão
nega�va de casos similares, a exemplo do gradeamento feito pela Faculdade de Direito (FD). A Profa.
Adriana Amado destacou que o prédio da FACE possui uma arquitetura com excelente senso esté�co,
privilegiando espaços amplos, arejados e bem integrados com a proposta da universidade. Manifestou
sen�mento de tristeza com o gradeamento realizado na Faculdade de Direito. Ponderou que as questões
de segurança precisam ser analisadas também sob a perspec�va arquitetônica, avaliando o espaço para
uso das pessoas. Sugeriu que a Direção da FACE possa dialogar com a arquiteta responsável pelo projeto
original e analisar possibilidades outras que não agridam a esté�ca e o bom uso do espaço acadêmico. O
Prof. Roberto Ellery acompanhou o relato da Profa. Adriana Amado e registrou a necessidade de conciliar
a perspec�va esté�ca com a segurança. Quando exerceu a função de Diretor da FACE, relatou que recebia
constantes reclamações sobre a segurança e ressalvou que o prédio tem suas fragilidades, pois é di�cil o
controle de acesso na FACE. Por essa razão, considerou importante que a construção do projeto possa
ocorrer com diálogo entre as partes interessadas. Prof. Alex Laquis ponderou que não raro encontrava
alunos dormindo nas instalações do CA durante o período noturno e que o gradeamento dos acessos ao
prédio, nesse caso, impediria o acesso aos sanitários do piso superior (hall das secretarias), único de livre
acesso à comunidade acadêmica. Sugeriu o uso de cobogó para resguardar o prédio e manter a
ven�lação. Ainda testemunhou sobre andarilhos passando pela estrutura do prédio da FACE no período
noturno e que há registro de casos de vandalismo. Prof. Paulo César Mendes relatou que a segurança do
prédio da FACE é algo fundamental e que é necessário tomar medidas nesse sen�do, sobretudo para
resguardar a comunidade acadêmica no período noturno. Relatou que servidores do Departamento já
manifestaram objeção em realizar a�vidades no período noturno, temendo pela falta de segurança. O
representante discente, Marcos Montalvão, relatou que dialogará com os representantes dos Centros
Acadêmicos para debater as demandas e peculiaridades dos alunos, mas observou que, não raro, há
discentes que aguardam transporte após as 23h e que o espaço serve como ponto de segurança,
evitando que tenham que circular pelo entorno do prédio, sujeitando-se a riscos de assaltos. Demonstrou
que é preciso conhecer melhor o projeto para entender como o gradeamento interferirá no fluxo de
pessoas no prédio. O Prof. Franco de Matos informou que o Centro Acadêmico de Polí�cas Públicas
(CAPOP) passou por processo eleitoral recente e que uma nova Diretoria foi eleita. Disse ainda que levará
o assunto do gradeamento no entorno das instalações do Centro Acadêmico para debate com os
representantes discentes do GPP. Profa. Rosana Boullosa reforçou as considerações dos colegas e
ponderou, que ademais da dimensão esté�ca do projeto de gradeamento, que o debate fosse levado
para além do Conselho da FACE, por ser uma questão que envolve a comunidade universitária como um
todo, antes da elaboração do projeto. Informou que há estudos que quando se fecha os espaços há
impactos na segurança, mas afeta também o conceito de bem público. O Prof. Eduardo Tadeu reforçou
que, caso seja aprovado, a proposta também tramitará pelo Conselho de Segurança e pelo Conselho
Comunitário. Prof. José Márcio destacou que o prédio da FACE é bastante bonito e funcional. Ponderou
que a segurança é uma questão crucial e que precisa ser tratada adequadamente para que docentes,



alunos e técnicos-administra�vos tenham um espaço de trabalho e convivência adequados. Para
deliberação, recomendou que se tenha o projeto base para que os Conselheiros possam opinar e decidir
a respeito. Prof. Eduardo propôs, como encaminhamento, a criação de uma Comissão para debater o
assunto apresentar as considerações para a elaboração do projeto. A Direção da FACE emi�rá Ato
designando os membros e as atribuições. A proposta de encaminhamento foi aprovada por
unanimidade. 2.3.2. Plantação de mudas de ipê nos jardins do prédio da FACE, conforme processo SEI
23106.099975/2020-56; O Prof. Eduardo Tadeu apresentou a ideia de promover o plan�o de mudas de
ipê nos jardins que circundam o prédio da Faculdade para melhoria da sensação térmica e visual do
espaço. Prof. José Márcio destacou que inves�r no paisagismo é posi�vo, mas que é necessário um
projeto de implantação que leve em conta os custos para plan�o, manutenção, etc, assim como a
adequação dos espécimes arbóreos indicadas para o espaço. Considerou que os membros do Conselho
não teriam a competência de definir questões de paisagismo, sem ouvir a área técnica. Prof. Roberto
Ellery demonstrou simpa�a a ideia do plan�o de árvores, desde que a Prefeitura de Campus conceda
autorização após análise das equipes técnicas de jardinagem e paisagismo. Manifestou que há uma série
de critérios a serem observados (�po de enraizamento, �po de solo, possíveis danos a estrutura predial,
etc) e que a PRC mantém um rígido controle dessas ações. Observou que há um plano paisagís�co e que
já houve tenta�vas recentes de cuidados com o jardim do prédio da FACE, inclusive com ar�culações com
o Governo do Distrito Federal para o fornecimento de mudas e plan�o, mas que tudo passa pela
aprovação das áreas técnicas responsáveis na UnB. A Profa. Adriana Amado sugeriu que, uma vez
aprovada a proposta, que sejam plantados ipês de cores variadas para que floresçam durante todo o ano.
Prof. Vander Mendes observou que, assim como a proposta do gradeamento do prédio da FACE, a ação
de plan�o dos  ipês precisa ser realizada a par�r de um conceito paisagís�co e integrado com a
arquitetura do espaço �sico. Recomendou que se dialogue com as instâncias responsáveis da UnB para a
definição de um plano, resgatando a concepção original do projeto, e a par�r de então, que o Conselho
poderia apreciar com base em uma proposta fac�vel. Foi sugerido, como encaminhamento, que a
Comissão que tratará sobre o gradeamento do prédio da FACE também possa analisar a questão do
paisagismo e fazer uma proposição para análise do Conselho. Assim, Prof. Eduardo propôs a montagem
de uma Comissão única para debater ambos os assuntos, a ser composta pelos seguintes membros: Prof.
José Márcio Carvalho (ADM), Prof. Roberto de Góes Ellery Júnior (ECO), Prof. Franco de Matos (GPP), Prof.
Alex Laquis (CCA), Profa. Adriana Amado (ECO), Profa. Rosana Boullosa (GPP), Lourival Milhomem Filho
(FACE/Direção) e Marcos Montalvão Ferraz Souza (representante discente). Será editado Ato da Direção
da FACE nomeando os membros formalmente e definindo suas atribuições para a elaboração de uma
proposta para os temas em comento. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. 2.3.3. Solicitação de colaboração esporádica da professora Andrea Felippe Cabello para a
elaboração de provas de concurso público do IRBR para o Ins�tuto de Desenvolvimento
Americano (IADES), no período de 08/09/2020 a 08/09/2020, processo 23106.094397/2020-61; O Prof.
Roberto Ellery destacou que o Departamento de Economia tem contribuído com regularidade na
elaboração de provas de concursos para a seleção do Ins�tuto Rio Branco, mencionou a competência
profissional da servidora docente para par�cipar da banca de elaboração de questões na área de
economia e recomendou a aprovação do pleito, considerando que o processo está corretamente
instruído.  A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.3.4. Solicitação de colaboração esporádica da
professora Geovana Lorena Bertussi para ministrar curso de Economia da Infraestrutura para os
servidores da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), no período de 13/10/2020 a 06/11/2020,
processo 23106.086657/2020-25; O Prof. Roberto Ellery relatou que a docente tem se empenhado em
pesquisar o setor de economia da infraestrutura, relatou que o Departamento de Economia já teve
grande destaque na área de economia de regulação e que, além do pedido da servidora docente, há
interesse ins�tucional em promover parcerias relevantes, a exemplo da ANAC e recomendou a aprovação
do pedido. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.3.5. Relatório Final do Estágio Probatório do
servidor docente Fabrício Oliveira Leitão, processo SEI 23106.013217/2018-34; O Prof. José Márcio
relatou que o servidor docente par�cipa a�vamente das a�vidades do Departamento, se envolve no
programa de pós-graduação, contribui com as a�vidades administra�vas e registrou bom desempenho
acadêmico e profissional, conforme atestado no relatório de estágio probatório.  Subme�do à votação, o
relatório final e o parecer foram aprovados por unanimidade. 2.3.6. Solicitação de credenciamento de
Daniel Pires Vieira para Pesquisador Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Administração,
processo 23106.054639/2020-84; O Prof. Tomás Aquino registrou que o pesquisador é servidor público



federal licenciado e já contribui com o PPGA no curso do Mestrado Profissional em Administração, em
cota de professores externos por sua relação com o mercado, em linha com os obje�vos do MPA, tendo
sido avaliado posi�vamente e a recomendação de renovação do seu credenciamento já fora analisada no
órgão colegiado do PPGA. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.3.7. Solicitação de
credenciamento de Amália Raquel Péres para Pesquisador Colaborador do Programa de Pós-Graduação
em Administração, processo 23106.064624/2020-24; O Prof. Tomás Aquino relatou que trata-se de
pedido de professora visitante selecionada em recente edital patrocinado pelo Decanato de Pós-
Graduação. Informou que o currículo atendeu aos critérios previstos pelo PPGA e que foi aprovado o
parecer favorável ao credenciamento pelo colegiado do Programa. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. 2.3.8. Solicitação de credenciamento de David Nadler Prata para Pesquisador Colaborador
do Programa de Pós-Graduação em Administração, processo 23106.052156/2020-45; O Prof. Tomás
Aquino iniciou a apresentação do pedido, mas no momento o sistema SEI-UnB ficou inoperante, não
sendo possível o acesso ao teor do processo. Considerando que o PPGA já analisou e validou
previamente a solicitação e, dada essa circunstância, foi proposto que a solicitação seja aprovada e, caso
haja alguma ressalva posterior, o processo seja retomado para nova análise do Conselho. A solicitação foi
aprovada por unanimidade. 2.3.9. Relatório de prestação de contas do curso de Mestrado Profissional
em Administração Pública, ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, tendo
como relator o conselheiro Paulo César Mendes, conforme processo SEI 23106.046588/2020-17; O Prof.
Paulo César Mendes parabenizou o PPGA pela realização do curso, mencionou que a prestação de contas
foi aprovada. Observou que o curso foi aberto com um orçamento inicial es�mado em R$ 675.000,00
(seiscentos e setenta e cinco mil reais), sendo executados R$ 629.567,84 (seiscentos e vinte e nove mil,
quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com devolução de R$ 1.344,04 (hum mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), conforme prestação de contas. Recomendou que
nas próximas prestações de contas conste uma nota com explicação para a diferença dos valores, apenas
para efeito de compreensão dos registros financeiros. Informou que o curso cumpriu seus obje�vos,
atendendo a proposta acadêmica e foi realizado com êxito, sendo bem avaliado pelo Departamento de
Administração e pelo órgão Polícia Federal, com trabalhos e pesquisas relevantes. A representante dos
técnicos administra�vos, Olívia Fernanda, esclareceu sobre as diferenças entre os valores planejados e os
valores executados do TED. Mencionou que as despesas previstas são compromissadas de acordo com o
plano de trabalho, em rubricas específicas, mas que nem sempre é possível executar em sua
integralidade o plano de aplicação dos recursos. Informou, também, que o saldo devolvido refere-se à
diárias e/ou passagens não executadas e que, por orientação da DCF, é realizada a devolução dos valores.
Subme�do a votação, o relatório de prestação de contas foi aprovado por
unanimidade. 2.3.10. Solicitação de colaboração esporádica do professor César Augusto Tibúrcio
Silva para ministrar treinamento sobre "Valua�on" para a Polícia Federal (PF), no período de 07/12/2020
a 11/12/2020, processo 23106.091867/2020-35; O Prof. Paulo César registrou que o Prof. César Augusto
Tibúrcio foi convidado para ministrar o treinamento sobre “Valua�on” a uma turma de servidores da
Polícia Federal, em curso de curta duração, atendendo aos limites de horas dos norma�vos sobre
colaboração esporádica e recomendou a aprovação do pleito. A solicitação foi aprovada por
unanimidade.   2.3.11. Solicitação de colaboração esporádica da professora Beatriz Fá�ma Morgan para
par�cipar do desenvolvimento do sistema de custos para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal
(SLU), no período de 01/11/2020 a 30/06/2021, processo 23106.094397/2020-61; O Prof. Paulo César
apresentou o pedido e destacou que a par�cipação da Profa. Beatriz Fá�ma Morgan está em linha com as
pesquisas acadêmicas realizadas por ela nessa área e é bastante oportuno para o seu desenvolvimento
profissional. Considerando que a proposta atende aos norma�vos sobre colaboração esporádica,
apresentou seu parecer favorável.   A solicitação foi aprovada por unanimidade.  2.3.12. Alteração de
regime de trabalho solicitada pelo professor Sérgio Ricardo Miranda Nazaré do atual TP 20 para
Dedicação Exclusiva conforme processo 23106.099514/2020-83, processo correlato SEI nº
23106.049173/2020-03; O Prof. Eduardo Tadeu contextualizou o pedido de alteração de regime de
trabalho do Prof. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, relatando que na úl�ma reunião do Conselho da FACE o
pedido de alteração para o regime de TI-40 foi apreciado, tendo os conselheiros avaliado a vedação
imposta em norma�vo próprio que regula a matéria na UnB. Assim, deliberou-se naquela ocasião por
submeter o processo para manifestação da Câmara de Carreira Docente (CCD), instância que trata do
tema. Nesta oportunidade, o professor encaminhou novo processo de alteração de regime, desta vez
com a solicitação de modificação de TP-20 para dedicação exclusiva (DE). Segundo pontuou o Prof.



Eduardo Tadeu, o impedimento que poderia haver é quanto ao tempo para a aposentadoria, mas que, no
processo restou demonstrado que em estudo com a não possibilidade de aposentadoria nos próximos 10
(dez) anos, inclusive com declaração do servidor docente interessado. Assim, salvo melhor juízo,
considerou que não há óbice para análise do pleito pelo Conselho da FACE. Em que pese as limitações do
regime de TI-40, conforme norma�vos, o Prof. Eduardo observou ainda que há dois editais de concurso
docente atualmente abertos com seleção de docente pelo regime de TI-40. A Profa. Adriana Amado
esclareceu que não é proibida a abertura de concursos para o regime TI-40, mas apenas a mudança para
este regime de trabalho. Ainda assim, no caso dos concursos abertos, conforme editais 111/2020 e
114/2020 para seleção de professor para a Faculdade de Medicina, trata-se de seleções que não
ob�veram êxito em classificar candidatos por mais de uma ocasião e que foi apresentada jus�fica�va
para a reabertura da seleção nesses moldes. O Prof. Paulo César Mendes fez menção de que o Prof.
Sérgio Nazaré foi diretor do Banco do Brasil, obteve o �tulo de Doutorado pelo Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, atualmente tem a
incumbência de presidir os trabalhos da comissão organizadora do VI Congresso UnB de Contabilidade e
Governança e demonstra interesse na carreira acadêmica. Relatou, também, que o CCA avaliza o pedido e
tem posição favorável já apreciada no Colegiado do Curso. Subme�do à votação, o pleito foi aprovado
por unanimidade. 2.3.13. Pedido de redistribuição para a UnB, da servidora docente Elisabeth Aparecida
Correa Menezes, atualmente lotada na Universidade Federal do Tocan�ns (UFT), conforme processo
23106.096541/2020-02; O Prof. Eduardo Tadeu contextualizou o pedido de redistribuição informando
que o processo foi recebido na úl�ma semana pela Direção da FACE, oriundo da Reitoria, para
manifestação do GPP e do Conselho da FACE. Ressaltou que, nesta oportunidade, haverá alocação de
vaga docente pela Administração Superior. A Profa. Rosana Boullosa relatou a trajetória profissional e
acadêmica da professora Elisabeth Aparecida Correa Menezes, mencionou que é vinculada a
Universidade Federal do Tocan�ns (UFT), mas que atualmente está cedida para o Ministério da Educação
(MEC), onde labora em Coordenadoria responsável pelo Banco de Professor Equivalente
(BPEQ). Registrou sua formação acadêmica com Doutorado em Administração de Empresas pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie concluído em 2012. Informou que teve a oportunidade de reunir-
se com a professora, ao lado da Chefia de Departamento do GPP, ocasião em que a requerente
apresentou seus propósitos de redistribuição, seu currículo, atuação profissional atual e seu interesse e
 disponibilidade em se engajar no propósito de contribuição com o curso GPP com todos os seus desafios.
Por fim, avaliou como baixa a aderência de formação e perfil para contribuir de imediato com as
especificidades do curso de graduação em gestão de polí�cas públicas, visto que as a�vidades nas áreas
de ensino, pesquisa e extensão não possuem vinculação direta com a área do GPP, mas, pondera que tal
aderência pode vir a ser construída, sobretudo pela sua disponibilidade e experiência em gestão. Relatou,
também, que há uma análise de redistribuição em andamento no âmbito do GPP, rela�vamente ao Prof.
Fernando Filgueiras, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cuja trajetória acadêmica e
profissional possuem grande aderência com o campo de gestão de polí�cas públicas, mas que não foi
possível a execução por ausência de vaga docente. Desta forma, apresentou o parecer, aprovado por
unanimidade pelo Colegiado do GPP, em que manifesta-se posi�vamente à chegada da Profa. Elisabeth
Aparecida Corrêa Menezes, respeitando, porém, a prioridade de obtenção da vaga para o professor
Fernando Filgueiras. Prof. Tomás Aquino ques�onou sobre o parecer do GPP, uma vez que considerou não
ter ficado clara a posição do Departamento sobre a aceitação do pedido de redistribuição da docente.
Pontuou que a deliberação em pauta é sobre a redistribuição da Profa. Elisabeth Menezes e que o
parecer deveria ser posi�vo ou nega�vo para o pedido proposto. Os conselheiros Paulo César Mendes e
Alexandre Maduro de Abreu corroboraram com a posição e afirmaram que o parecer precisa ficar claro,
se aceitam ou não a redistribuição para que os Conselheiros possam manifestar o seu voto. A Profa.
Adriana Amado reconheceu tratar-se de uma situação complexa. Ponderou que o Departamento GPP
está em plena construção do seu projeto acadêmico e que precisaria de docentes que estejam
plenamente aderentes ao seu perfil. Posicionou-se, diante da perspec�va posta em parecer do GPP, para
a negação do pleito diante da baixa aderência e a abertura de um canal de negociação dentro da
ins�tuição para viabilizar a vinda do docente que possui perfil mais alinhado com o GPP. Prof. José Márcio
informou que o Departamento de Administração também foi procurado pela professora, que possui bom
currículo e perfil adequado com boa experiência em gestão. Relatou que o ADM possui norma�vos que
vedam a redistribuição no âmbito do Departamento, que busca privilegiar o concurso público como meio
de acesso à carreira docente, salvo se algum professor já lotado no Departamento se manifeste pela



opção de troca. Informou que o ADM recebe em média até 4 (quatro) pedidos de redistribuição por
semestre e que esse critério tem sido adotado para todos os casos. Prof. Franco de Matos destacou que o
GPP possui um quan�ta�vo de docentes aquém de suas necessidades. Informou que há um corpo
discente com mais de 400 (quatrocentos) alunos e que a Reitoria tem conhecimento das demandas do
GPP. Reforçou que o GPP tem posição favorável a receber a professora, dado o contexto do quadro
docente, mas que é importante considerar que o Departamento tem suas prioridades. Frisou que o
parecer elaborado sobre o pedido de redistribuição cita expressamente o desejo em recepcionar a
professora, desde que observadas as prioridades do GPP. Pontuou que houve um prazo muito exíguo para
avaliação e trata�vas junto à Administração Superior. Profa. Maria Eduarda Tannuri considerou que as
observações realizadas pelo GPP são per�nentes, reconheceu que o quadro de docentes do GPP é aquém
das necessidades e demonstrou preocupação com eventual nega�va do pleito. Analisou que ao receber a
professora abriria uma perspec�va de eventual troca com outro Departamento, acaso não se viabilize
uma aderência com o projeto. Prof. Tomás Aquino adiantou que registrará abstenção do voto, uma vez
que orientou a professora Elisabeth Menezes em sua dissertação de mestrado e que, portanto, não se
sente confortável para decidir sobre a questão da redistribuição. Sugeriu que o GPP possa tramitar o
pedido de redistribuição do Prof. Fernando Filgueiras em processo apartado, evitando condicionar ambos
os pedidos no parecer. Profa. Ana Paula Bastos defendeu o parecer do GPP que atrelou os dois pedidos
de redistribuição. Informou que, por ausência de vaga para o professor Fernando Filgueiras, o assunto
não foi subme�do para apreciação do Conselho da FACE, mas que já vem sendo deba�do no Colegiado
do GPP. No caso da professora Elisabeth Menezes, a vaga já está vinculada, não sendo um pedido que
par�u do GPP, mas que veio diretamente da Reitoria. Afirmou que o GPP não está negando o pleito, mas
reforçando a necessidade de negociação para uma vaga de docência junto às instâncias superiores e
que considera fundamental para o desenvolvimento do Departamento. Relatou que a professora, apesar
de não possuir aderência com o projeto polí�co pedagógico do GPP e não ter um perfil voltado para
pesquisa acadêmica, possui experiência em a�vidades de gestão e está disposta a construir uma maior
aderência com o projeto do GPP. Assim, disse não ver óbice para que o Conselho analise o aceite da
redistribuição, consideradas as premissas do GPP de também colocar em negociação uma vaga para
recepcionar o Prof. Fernando Filgueiras que possui aderência imediata com a proposta acadêmica do
Departamento. Profa. Adriana Amado informou sua par�cipação como representante no CEPE e que
também já integrou o Comitê do BPEQ e colocou-se à disposição para auxiliar nas trata�vas para
construir uma solução conjunta com a Administração Superior. Sugeriu que o processo fosse re�rado de
pauta para ser analisado após o resultado dessa negociação e da construção dentro do GPP. Profa.
Rosana Boullosa reafirmou que a situação da redistribuição é bastante delicada para o GPP. Destacou que
há uma necessidade premente do Departamento por novos docentes, uma vez que há uma relação de
um professor para quarenta alunos, o que gera uma sobrecarga de trabalho. Reforçou que o currículo da
professora, neste momento, encontra baixa aderência com o projeto polí�co-pedagógico do GPP e
acredita que esse processo ainda será uma construção. Prof. Jomar Rodrigues registrou que o fato da
professora já ter experiência profissional com passagem pelo Ministério da Educação, inclusive na
coordenação que mantem trata�vas com o BPEQ pode ser algo posi�vo e estratégico para as pretensões
do GPP. Prof. José Márcio sugeriu que o GPP possa acatar, a luz do parecer apresentado, a redistribuição
da professora e, ato con�nuo, abra um novo processo de redistribuição para requerer o servidor docente
cujas trata�vas já estão sendo avaliadas no Departamento. Prof. Eduardo Tadeu reconheceu que a
Reitoria, de forma prudente, encaminhou a demanda sobre a redistribuição de vaga docente apenas após
findar o processo eleitoral, mo�vo pelo qual o prazo se apresentou exíguo. Prof. Franco de Matos
reforçou que o parecer do GPP foi construído de forma cole�va, aprovado de forma unânime pelo
Colegiado e que não seria possível aos representantes do Departamento alterá-lo de momento, mas que
há abertura para promover o diálogo frente às demandas apresentadas. Após debate entre os
Conselheiros, o Prof. Franco de Matos sugeriu que o processo fosse re�rado de pauta para reavaliação,
chegando-se a esse consenso sobre o tema. Na sequência, acatando a sugestão, o Presidente do
Conselho re�rou o processo da pauta de deliberação. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1 Projeto de Pesquisa
"O�mização Con�nuada: Aumento da Eficiência dos Modelos de Apoio a Tomada de Decisão", em
parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), processo 23106.092481/2020-41. Prof. José
Márcio mencionou que o Departamento de Administração já mantem uma parceria de sucesso com a
ANAC. Relatou que o ADM já possui um grupo de pesquisa operacional em modelagem aplicada, solução
de problemas de o�mização com resultados posi�vos para a Agência e que resultou no engajamento de



alunos, na publicação de ar�gos e trabalhos cien�ficos e no aumento da remuneração dos docentes. Com
a avaliação posi�va, a ANAC requereu a ampliação da abrangência do projeto e foi construído esse novo
processo, que fora aprovado ad referendum do Colegiado ADM. Posto em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar às dezessete horas e cinco 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.
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