ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA (122ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA, realizada aos quatorze dias do mês de dezembro 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 de Graduação do CCA, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA, Daniela
Freddo - Coordenadora 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), Josivane Costa
Rodrigues - Representante dos técnico-administra vos. Jus ﬁcou ausência: Olívia Fernanda Rocha de
Oliveira, Representante dos técnico-administra vos, em gozo de férias. 1. INFORMES: 1.1. Prof. Eduardo
Tadeu chamou a atenção para que conste, no mínimo, o diploma de graduação assinado pelo candidato nos
processos de contratos de professor subs tuto e termos de compromisso de docentes voluntários evitando
assim problemas na análise do processo de contratação. 1.2. O Diretor requereu atenção para a adequada
instrução processual, principalmente a respeito da Declaração de Não Prejuízo e de respeito ao teto
cons tucional, sendo necessário que os servidores docentes e técnicos informem adequadamente se
par cipam de outros projetos, se recebem GECC ou bolsa e quan ta vo de horas, de forma a possibilitar ao
agente público analisar se de fato não há prejuízo para a ins tuição e para a Administração Pública. 1.3. Prof.
Eduardo Tadeu informou, também, que por orientação do DGP, os processos de seleção pública
para contratação de docentes devem tramitar de forma sigilosa para evitar situações de insider informa on,
que levem a assimetria de informação, o que tem feito com que candidatos externos acionem a UnB
judicialmente contestando o processo. Reforçou que, conforme orientação daquele Decanato, uma vez
concluído o processo o sigilo será removido e as informações se tornarão públicas. 1.4. O Prof. Franco de
Matos informou que, em virtude da licença para tratar de interesses par culares da Profa. Ana Paula Vidal
Bastos, a par r de 19/12/2020, o Colegiado do GPP deﬁniu que a representação docente do Departamento
no Conselho da FACE terá o tular Prof. Camilo Negri e a suplente Profa. Chris ana Soares de Freitas. A
formalização dos representantes será encaminhada via processo SEI para a Direção da FACE. 1.5. Prof. José
Márcio informou que o Departamento de Administração fez uma avaliação posi va do semestre le vo,
considerando o enorme desaﬁo de promover as aulas de forma remota por conta da pandemia. Relatou
ainda, que estão convergindo para o uso do Moodle e do Microso Teams como ferramentas para apoio às
a vidades de ensino e aprendizagem remota. 1.6. O Prof. Paulo César Mendes informou que foi realizada
consulta à comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos-administra vos do CCA) para a escolha da
nova Cheﬁa do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Destacou que par ciparam do pleito duas
chapas, sagrando-se vencedora a chapa encabeçada pelo Prof. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Danielle
Montenegro Salamone Nunes, respec vamente para os cargos de Chefe de Departamento e Vice-Chefe do
CCA. Agradeceu a oportunidade de par cipar do Conselho da FACE e de contribuir para o crescimento do
CCA e da FACE. Prof. Eduardo Tadeu agradeceu a honrosa par cipação dos professores Paulo César Mendes e
Ana Paula Vidal Bastos pela colaboração efe va para os trabalhos do Conselho. 1.7. A Profa. Daniela Freddo
disse também ter recebido feedbacks posi vos sobre a realização do semestre le vo de forma remota,
apesar das circunstâncias e diﬁculdades enfrentadas por ocasião da pandemia. Destacou que a maioria dos
docentes optaram também pelo Moodle (Aprender3) e Teams e, em menor número o Zoom e Google Meet
como ferramentas de ensino nesse período. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1. Análise e aprovação da
Ata da 121ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 18/11/2020 (SEI 5973403). A ata da reunião anterior
foi aprovada por unanimidade. 2.2. Documentos despachados "Ad Referendum": 2.2.1. Acordo de
Cooperação para o projeto “Economics of Energy Innova on and System Transi on” (EEIST), a ser ﬁrmado
entre a Universidade de Brasília (UnB) e as ins tuições de University of Exester, University College London,

University of Cambridge, University of Oxford, Anglia Ruskin University, Cambridge Econometrics, Climate
Strategies, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, The Energy and Resources
Ins tute, World Resources Ins tute - Índia, World Resources Ins tute - Washington DC Oﬃce, Tsinghua
University, The Energy Research Ins tute, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Estadual de
Campinas, processo SEI 23106.110133/2020-62. A Profa. Daniela Freddo destacou que o Acordo envolve
várias ins tuições e possui ﬁnanciamento. A decisão ad referendum foi homologada. 2.3. Documentos para
Deliberação: 2.3.1. Afastamento para par cipação em programa de pós-doutorado do Prof. Marcelo de
Oliveira Torres (ECO), conforme processo 23106.117387/2019-78. A Profa. Daniela Freddo destacou que se
trata de um pedido para alteração do período do afastamento, pois a pandemia do Covid-19 inviabilizou as
ações do pós-doutorado do docente no período previamente aprovado. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. 2.3.2. Solicitação de colaboração esporádica do Prof. Hebert Kimura (ADM) para ministrar
aulas em curso in-company sobre mercado de crédito para servidores da Receita Federal do Brasil (RFB), no
período de 10/12/2020 a 11/12/2020, totalizando 8 horas, processo 23106.116850/2020-06. Prof. José
Márcio destacou que o engajamento com ações em parceria com órgãos de renome são bastante posi vas
do ponto de vista ins tucional. O pedido foi avalizado em parecer e aprovado no Colegiado do ADM. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.3.3. Solicitação de prorrogação de colaboração esporádica do
Prof. Rafael Barreiros Porto (ADM), para par cipação no "Estudo, desenvolvimento e aplicação de
metodologias de gestão de integração de dados para análise de relações de consumo no setor de
telecomunicações no Brasil", desenvolvido em parceria entre Anatel e IBICT, no período de 04/01/2021 a
30/03/2021,
totalizando
60h
adicionais,
processo
23106.120840/2020-67
e
processo
correlato 23106.151058/2018-75. O Prof. José Márcio Carvalho relatou que o projeto envolve a par cipação
de outros docentes do Departamento de Administração e que, por inicia va dos parceiros, foi requisitada a
extensão do cronograma ensejando mais horas de colaboração esporádica do docente. A solicitação foi
aprovada por unanimidade. 2.3.4. Relatório de colaboração esporádica da Profa. Carla Peixoto Borges (ADM)
sobre a par cipação no projeto de pesquisa cien ﬁca "Estudo, desenvolvimento e aplicação de metodologias
de gestão de integração de dados para análise de relações de consumo no setor de telecomunicações no
Brasil", desenvolvido em parceria entre Anatel e IBICT, processo 23106.151535/2018-01. O Prof. Eduardo
Tadeu informou que recebeu ques onamentos sobre o procedimento de aprovação no Conselho da FACE
dos relatórios de a vidades de colaboração esporádica, uma vez que o CONSUNI estabelece apenas a
submissão ao Diretor da Unidade. Aprovou-se, por aclamação, a indicação do rito para que os processos de
solicitação de colaboração esporádica e, por conseguinte, os relatórios de a vidades de colaboração
esporádica sejam apreciados nos respec vos Colegiados Departamentais e no Conselho da FACE, após
parecer prévio. Ato con nuo, posto em votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. 2.3.5. Alteração
do nome da disciplina e ementa (código ADM0295), com a proposta de denominação para "Gestão do
Teletrabalho", no âmbito do currículo dos cursos de graduação em Administração (diurno e noturno),
processo 23106.117698/2020-71. O Prof. José Márcio Carvalho destacou que a área de gestão é uma das que
mais apresenta mudanças no ambiente organizacional e que a alteração da disciplina visa contemplar a
questão do teletrabalho no currículo do curso de Administração, acompanhando as demandas da sociedade.
Informou que a mudança foi apreciada pelo Núcleo Docente Estruturante e no Colegiado do ADM. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.3.6. Solicitação de credenciamento de Suzana Braga Rodrigues
como Pesquisador Colaborador Sênior do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA),
processo 23106.125564/2020-23. O Prof. Tomás de Aquino relatou que a pesquisadora é docente
aposentada da UFMG e que possui ampla experiência acadêmica e internacional, tendo muito a contribuir
com a pesquisa e orientação de trabalhos no âmbito do PPGA. A proposta recebeu parecer favorável e foi
aprovada no Colegiado do PPGA e está de acordo com as novas normas para pesquisador
colaborador. 2.3.7. Proposta do Curso de Mestrado Proﬁssional em Administração Pública (MPA) em parceria
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e de outros órgãos do Ministério da Economia (ME),
processo 23106.096839/2020-12. O Prof. Tomás de Aquino relatou a proposta de criação do Mestrado
Proﬁssional em Administração, em parceria com a Secretaria da Receita Federal e Ministério da Economia,
que des na-se a formação de 25 (vinte e cinco) servidores técnicos daqueles órgãos. Mencionou que
o processo está regular do ponto de vista do mérito acadêmico, técnico e ﬁnanceiro, bem como do conteúdo

e que terá a FUNAPE como fundação de apoio para a gestão administra va e ﬁnanceira. Informou, também,
que o curso contará com a par cipação dos docentes do MPA e de 4 (quatro) docentes externos, o que é
recomendado pela CAPES para cursos de mestrado proﬁssional, por sua ligação com a vidades do
mercado. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Prof. Eduardo Tadeu fez uma observação para que
nos próximos processos de cursos de especialização, mestrado proﬁssional ou cursos de extensão possam
seguir orientação do TCU (Acórdão TCU n.º 6979/2020) a respeito das metas pactuadas com os parceiros
para cursos in company, levando-se em conta o quan ta vo de matrículas/oferta de vagas ao invés do
quan ta vo de graduados/ tulados ou de quan ta vo de ar gos, monograﬁas, dissertações, teses
defendidas, pois a UnB não possui gestão sobre o número de alunos que concluirão o curso. Registrou que
houve ques onamentos jurídicos por parte dos órgãos de controle para a devolução de valores do contrato,
especialmente quando a meta de graduados/ tulados não é a ngida. Recomendou, também, cautela com a
escolha das fundações de apoio, pois recentemente a Fundação Universa, uma das maiores organizadoras de
concursos, provas e seleções foi dissolvida por determinação judicial, deixando enorme passivo. Prof. Tomás
de Aquino agradeceu as recomendações e comunicou que se ausentaria da reunião a par r desse
momento. 2.3.8. Solicitação de prorrogação do prazo de afastamento para doutorado do Prof. Lucas Oliveira
Gomes Ferreira (CCA), processo 23106.041084/2017-13. O Prof. Alex Laquis informou que trata-se de pedido
de prorrogação do afastamento para doutorado, uma vez que houve diﬁculdades enfrentadas na pesquisa
em virtude da pandemia do Covid-19, que vão desde atrasos na disponibilização de dados públicos pelos
órgãos oﬁciais necessários para a pesquisa a atrasos na submissão e avaliação de ar gos pelas revistas
cien ﬁcas. Ressaltou, no entanto, que a prorrogação do prazo não ultrapassará o limite de 48 meses
estabelecido em norma vo que regula a matéria. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. 2.3.9. Parecer de revalidação de diploma em Ciências Contábeis de Gina Paola Bruno Romero,
processo 23106.118005/2020-67. O processo foi re rado de pauta para apreciação prévia no Colegiado do
CCA. 2.3.10. Solicitação de prorrogação do prazo de término do “II Curso de Especialização em Compliance e
Governança”, processo 23106.113739/2018-35. O Prof. Eduardo Tadeu apresentou o processo para
apreciação dos Conselheiros, destacando que conforme registro, a prorrogação do prazo se jus ﬁca pelo
atual cenário decorrente da pandemia do Covid-19 bem como das recomendações dos Atos da Reitoria da
UnB e autoridades de saúde que prezaram pelo cancelamento por prazo indeterminado de reuniões públicas
e a vidades presenciais de discentes, docentes, técnicos- administra vos, entre outros par cipantes. Essas
circunstâncias levaram ao adiamento de algumas aulas presenciais e à adaptação para o modelo de aula
remota. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 3. EXTRA-PAUTA: Não houve processos extra-pauta
apreciados na ocasião. 4. OUTROS ASSUNTOS: O Prof. José Márcio Carvalho relatou que o Departamento de
Administração possui atualmente 2 (dois) concursos públicos abertos para seleção de docentes para
as cadeiras de Métodos Quan ta vos e Teorias Organizacionais. Disse ainda que os certames já estão em
andamento e com candidatos inscritos. Mencionou que fez consulta ao DGP sobre questões de
procedimento sobre a condução da seleção, no úl mo mês de março, mas que não obteve retorno desde
então. Prof. Eduardo Tadeu colocou-se à disposição para intermediar o contato junto ao DGP para o
encaminhamento da demanda. Informou ainda que a próxima reunião do Conselho da FACE deverá ser
realizada no início do mês de fevereiro de 2021, considerando que no mês de janeiro muitos dos docentes
estarão em período de férias. Por ﬁm, agradeceu a todos os Conselheiros pelo empenho e dedicação ao
longo do desaﬁante ano de 2020 encaminhou votos de um Feliz Natal e Ano Novo com bastante saúde e
prosperidade a todos. Nada mais havendo a tratar às quinze horas e quarenta 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.
Documento assinado eletronicamente por Cid Cunha da Silva, Técnico(a) em Assuntos Educacionais da
FACE, em 21/12/2020, às 11:50, 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 21/12/2020, às

11:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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