
 
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA (123ª) 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 fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Sérgio
Ricardo Miranda Nazaré - Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCA), Jomar Miranda
Rodrigues - Representante do CCA, Roberto de Góes Ellery Júnior - Chefe do Departamento de Economia
(ECO), Daniela Freddo - Coordenadora do Curso de Economia, Ana Carolina Pereira Zoghbi - Representante
do ECO, Franco de Matos - Chefe do Departamento de Gestão de Polí�cas Públicas (GPP), Camilo Negri -
Coordenador do Curso de Gestão de Polí�cas Públicas, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos
Centros, Vander Mendes Lucas - Coordenador de Extensão, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira, Representante
dos técnico-administra�vos, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos técnico-administra�vos e Ester
Ramos Aleixo, representante discente. Es�veram presentes, também, como ouvintes, o técnico-
administra�vo Tiago Mota dos Santos e o discente Jonatas Luis Nogueira. 1. INFORMES: 1.1. Prof. Eduardo
Tadeu informou que a FACE ainda não possui uma proposta orçamentária, uma vez que a UnB ainda não
aprovou o seu orçamento para o exercício de 2021. Entende que a definição da matriz orçamentária ainda
não foi feita pela Reitoria, por prudência, tendo em vista que o Orçamento da União também não foi
aprovado até a presente data. Mencionou que há uma sinalização de redução de recursos pela
Administração Superior e que tão logo os valores sejam formalizados os apresentará ao Conselho da FACE
para apreciação. 1.2 O Diretor da FACE informou que apresentará, na próxima reunião do Conselho, um
levantamento das obras realizadas na FACE. Destacou que falta apenas a definição sobre o portão de acesso,
para a qual há uma Comissão designada para analisar o assunto e que, se aprovado, poderá u�lizar recursos
da matriz orçamentária do exercício de 2021 para tal fim. 1.3 Em seguida, informou que a Direção da FACE
tem mandato até 06 de junho de 2021 e sinalizou que deverá ser designada, até meados do mês de março
próximo, uma Comissão Eleitoral para as trata�vas de condução do processo de eleições para a Diretoria da
FACE. Prof. Roberto Ellery ques�onou se haveria possibilidade de fazer o processo eleitoral após o retorno
das a�vidades presenciais, uma vez que considera as dificuldades de fazer uma eleição à distância, em meio
virtual. Em resposta, Prof. Eduardo deixou aberta a possibilidade para que a Comissão Eleitoral e/ou
Conselho, considerem a proposição, se for o caso. No entanto, ponderou que o Departamento de Ciências
Contábeis e Atuariais realizou recentemente o seu processo eleitoral para a escolha da Chefia de
Departamento em votação eletrônica feita remotamente e que a experiência foi bem sucedida. Prof. José
Márcio avalia que o ambiente digital deve passar a ser mais presente no co�diano acadêmico e que
ferramentas tecnológicas serão essenciais também para essas a�vidades eleitorais e de consulta à
comunidade acadêmica. Prof. Franco de Matos manifestou sua expecta�va de que o retorno às a�vidades
presenciais não deverá ocorrer no curto prazo e que o GPP também deverá realizar o seu processo eleitoral
para a Chefia de Departamento neste ano. Sugeriu, por fim, que seja pensada uma solução conjunta para
realizar as eleições em meio eletrônico, a exemplo da experiência do CCA. Prof. Sérgio Nazaré relatou que o
CCA passou por processo eleitoral recente, apresentou informações sobre a votação em meio eletrônico e
relatou que tudo transcorreu normalmente, considerando a experiência exitosa, apesar da par�cipação
discente ter sido menor do que o esperado. 1.4 O Presidente do Conselho apresentou os novos Conselheiros:
Prof. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, representando a Chefia de Departamento do CCA; Prof. Camilo Negri,
representando a Coordenação do GPP e a discente Ester Ramos Aleixo, representante estudan�l para os
quais deu as boas-vindas ao órgão colegiado. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da
Ata da 122ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 14/12/2020 (SEI 6087046). A ata foi aprovada sem
objeções. 2.2 Documentos despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Projeto "Customização e Aplicação de
Modelo Matemá�co de Dimensionamento da Força de Trabalho para a Agência Nacional de Águas - ANA",



(SEI 23106.094926/2019-93) - homologado. 2.2.2 Parecer de revalidação de diploma em Ciências Contábeis
de Gina Paola Bruno Romero (SEI 23106.118005/2020-67) - homologado. 2.2.3 Solicitação de licença
capacitação da professora Chris�ana Soares de Freitas, período de 03/03/2021 a 03/06/2021,
(SEI 23106.001307/2021-88) - homologado. 2.3 Calendário de reuniões do Conselho da FACE para o
1º semestre do ano de 2021. O Prof. Eduardo Tadeu Vieira apresentou a proposta do cronograma de
reuniões do Conselho da FACE para o primeiro semestre de 2021, conforme tabela do Anexo I. A proposta foi
aprovada por unanimidade.  2.4 Prestação de contas referente ao Orçamento de 2020,
(SEI 23106.012746/2021-16). O Diretor da FACE apresentou a execução orçamentária da FACE ao longo do
exercício de 2020. Destacou os principais números, conforme registrado no processo de referência, que
contem o detalhamento das receitas, despesas e o balanço da execução orçamentária, ponderando que o
ano foi bastante a�pico em decorrência da pandemia do COVID-19. Salientou que, majoritariamente, os
recursos foram empregados em obras, reformas e inves�mentos da infraestrutura �sica da FACE. Destacou,
também, que despesas com diárias e passagens e com itens do almoxarifado foram reduzidos
consideravelmente, dado o cenário de pandemia. Informou que, apesar dos esforços de gestão dos recursos
em prol da FACE, o valor de R$ 354.919,82 (trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais
e oitenta e dois centavos) retornaram para a Reitoria. Apresentou a ideia de que o Conselho avalie a
possibilidade de designar uma Comissão para tratar dos auxílios financeiros a estudantes de graduação e
pós-graduação para o desenvolvimento de a�vidades acadêmicas com recursos empenhados pela Unidade.
Prof. José Márcio agradeceu pela prestação de contas e opinou pela necessidade de melhor planejamento,
principalmente em relação à inves�mentos em computadores, ar�gos de tecnologia e informá�ca, para os
quais seria essencial a ata de registro de preços, pois há carência desses equipamentos para os docentes da
FACE, o que poderia ser viabilizado com esses recursos. 2.5 Indicação de representantes �tular e suplente da
FACE junto à Câmara de Administração (CAD), (SEI 23106.136942/2020-02). Prof. Eduardo Tadeu sugeriu a
recondução da Profa. Ducineli Régis Botelho (CCA) e Prof. Marcelo de Oliveira Torres (ECO) para o mandato
representando a FACE junto à Câmara de Administração. A proposta foi aprovada de forma unânime. 2.6
Indicação de representantes de internacionalização �tular e suplente da FACE junto à Secretaria de Assuntos
Internacionais (INT), (SEI 23106.011103/2021-55). O Prof. José Márcio Carvalho manifestou interesse em
representar a FACE dado que aprecia e trata do tema no Departamento de Administração. A Profa. Daniela
Freddo sugeriu que a Profa. Andrea Felippe Cabello também possa fazer parte da representação, uma vez
que ela vem conduzindo com êxito ações de internacionalização no Departamento de Economia. Subme�do
à votação, aprovou-se as indicações do Prof. José Márcio Carvalho (ADM) e Andrea Felippe Cabello (ECO),
respec�vamente como representantes de internacionalização �tular e suplente junto à INT. 2.7 Relatório
de colaboração esporádica do professor Caio César Medeiros Costa, referente a par�cipação no projeto
"Presidência da República - Gabinete de Intervenção Federal - Estudos referenciais sobre a intervenção
federal no Estado do Rio de Janeiro, no tocante aos aspectos de planejamento estratégico
da intervenção", (SEI 23106.127722/2020-80). Prof. José Márcio mencionou que o relatório recebeu parecer
favorável, sendo apreciado e aprovado no Colegiado departamental. O relatório foi aprovado por
unanimidade. 2.8 Solicitação de colaboração esporádica do professor Hebert Kimura para ministrar aulas em
curso in-company sobre "Operações Estruturadas de Financiamento" para servidores da Receita Federal do
Brasil, no período de 04/03/2021 a 05/03/2021, carga horária 8 horas (SEI 23106.130607/2020-92). Prof.
José Márcio relatou que o processo está em conformidade com os norma�vos que regulam a matéria e que a
solicitação foi aprovada no Colegiado do ADM. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.9 Solicitação
de colaboração esporádica do professor Rodrigo Rezende Ferreira para assessoria acadêmica ao
projeto “Diagnós�co, Polí�ca e Programa Sindical de Qualidade de Vida no Trabalho" do Sindicato dos
Docentes em Ins�tuições Federais de Ensino Superior dos Municípios de São Carlos, Araras e Sorocaba
(ADUFSCar), no período de 11/02/2021 a 30/04/2021, carga horária 30 horas, (SEI 23106.007153/2021-
38). O Prof. José Márcio apresentou suas considerações de forma conjunta em relação aos tópicos 2.9 e 2.10
da pauta, relatando tratar-se do mesmo projeto e que contará com a par�cipação dos docentes Rodrigo
Rezende Ferreira e Ta�ane Paschoal, ambos desenvolvendo pesquisas/a�vidades sobre o objeto da
colaboração esporádica no âmbito do Departamento. Relatou que os processos foram apreciados e
aprovados no Colegiado do ADM e que estão em conformidade com os norma�vos sobre o tema,



recomendando a aprovação de ambos. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.10 Solicitação de
colaboração esporádica da professora Ta�ane Paschoal para assessoria acadêmica ao projeto “Diagnós�co,
Polí�ca e Programa Sindical de Qualidade de Vida no Trabalho" do Sindicato dos Docentes em Ins�tuições
Federais de Ensino Superior dos Municípios de São Carlos, Araras e Sorocaba (ADUFSCar), no período de
11/02/2021 a 30/04/2021, carga horária 45 horas, (SEI 23106.007018/2021-92). Na sequência ao relato do
item 2.9 da pauta, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.11 Relatório parcial de avaliação de
desempenho de estágio probatório docente da professora Vanessa Cabral Gomes, (SEI 23106.081914/2018-
18). Prof. Eduardo Tadeu informou que a Comissão designada para apresentar o parecer sobre o relatório
parcial manifestou-se favorável e, ainda que o tenha feito com rela�vo atraso, não causará prejuízo à
docente. Prof. José Márcio registrou que a Profa. Vanessa Cabral Gomes vem desempenhando suas
atribuições com zelo e dedicação, estando bastante integrada com as a�vidades do Departamento de
Administração. Posto em votação, o parecer foi aprovado de forma unânime. 2.12 Relatório de colaboração
esporádica do professor José Guilherme de Lara Rezende, referente às aulas preparatórias para o Exame
Nacional ANPEC 2020 visando à seleção de alunos para os mestrados em economia filiados à Associação
Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), carga horária de 140 horas,
(SEI 23106.152210/2019-18). O Prof. Roberto Ellery destacou conjuntamente os tópicos 2.12 e 2.13 por se
tratar de relatório de a�vidades de colaboração esporádica dos docentes José Guilherme de Lara Rezende e
Marina Delmondes de Carvalho Rossi, para uma a�vidade comum que já vem sendo tradicionalmente
realizada ao longo dos úl�mos anos. Pontuou que ambos os relatórios foram apreciados no Colegiado do
ECO e recomendou sua aprovação. O relatório de colaboração esporádica foi aprovado. 2.13 Relatório de
colaboração esporádica da professora Marina Delmondes de Carvalho Rossi, referente às aulas preparatórias
para o Exame Nacional ANPEC 2020 visando à seleção de alunos para os mestrados em economia filiados à
Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), carga horária de 62,5 horas,
(SEI 23106.152384/2019-81). Ato con�nuo ao item 2.12, o relatório de colaboração esporádica foi
aprovado. 2.14 Solicitação de colaboração esporádica do professor Daniel Oliveira Cajueiro para par�cipar da
avaliação dos trabalhos inscritos no "Prêmio INFI-FEBRABAN de Economia Bancária", edição 2020, no
período de 07/12/2020 a 07/01/2021, carga horária de 24 horas (SEI 23106.129441/2020-61). Prof. Roberto
Ellery ponderou que trata-se de solicitação para compor banca de análise para premiação da FEBRABAN e
que considera posi�va a par�cipação. Lembrou que a solicitação segue os norma�vos e foi aprovada no
Colegiado departamental. A solicitação foi aprovada sem óbice. 2.15 Solicitação de colaboração esporádica
do professor José Antônio França para elaborar estudo tributário para compensação de contribuições
previdenciárias patronal e do segurado colaborador, sem vinculo emprega�cio, para o CEBRASPE, no período
de 15/12/2020 a 30/12/2020, carga horária 20 horas, (SEI 23106.128384/2020-01). Prof. Sérgio Nazaré
cien�ficou que o Colegiado do CCA aprovou a solicitação e que a documentação está em conformidade com
os norma�vos, recomendando a aprovação. A solicitação foi analisada pelos membros do Conselho e foi
aprovada por unanimidade. 2.16 Solicitação de afastamento para par�cipação em programa de pós-
doutorado da professora Rosana de Freitas Boullosa (SEI 23106.136994/2020-71). Prof. Franco de Matos
informou que a Profa. Rosana Boullosa solicitou licença para tratamento de saúde e que possivelmente as
datas poderão ser alteradas. Dessa forma, o item foi re�rado de pauta a pedido do Prof. Franco de Matos,
não havendo deliberação. 2.17 Solicitação de renovação do credenciamento de pesquisador colaborador
pleno para Cleidson Nogueira Dias (SEI 23106.125528/2020-60). Prof. Tomás de Aquino relatou que o
pesquisador possui ampla experiência como técnico da Embrapa e tem perfil adequado para o Mestrado
Profissional, tendo muito contribuído com as a�vidades 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. A solicitação foi aprovada de forma unânime. 2.18 Solicitação de renovação de
credenciamento de pesquisador colaborador sênior / orientador pleno para Edson Ronaldo Guarido Filho
(SEI 23106.125594/2020-30). O Prof. Tomás de Aquino relatou que o pesquisador possui ampla experiência
acadêmica com perfil adequado para as a�vidades de 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. A solicitação foi aprovada por unanimidade.  2.19 Solicitação
de credenciamento de pesquisador colaborador pleno para  Eduardo Pedral Sampaio Fiuza



(SEI 23106.003342/2021-31). Prof. Roberto Ellery relatou que o pesquisador tem vínculo com o IPEA e, em
vista da contribuição que ele pode oferecer à área de economia aplicada do Departamento de
Economia, especialmente no PPGECO, manifestou-se favorável ao credenciamento. A solicitação foi
aprovada de forma unânime. 2.20 Solicitação de credenciamento de pesquisador colaborador
assistente para Amanda Guimarães Teixeira Silva Schmidt (SEI 23106.100763/2020-29). Prof. Eduardo Tadeu
destacou que a pesquisadora possui boa trajetória acadêmica na graduação e mestrado na área de
contabilidade na UnB e que há parecer favorável do CERME para o credenciamento. A solicitação foi
analisada e aprovada por todos os membros do Conselho. 3. EXTRA-PAUTA 3.1. U�lização dos espaços
�sicos da FACE durante a pandemia da COVID-19. O Presidente do Conselho relatou que na 119ª Reunião do
Conselho da FACE foi aprovada a suspensão da cessão e uso dos espaços da FACE para eventos e outras
a�vidades acadêmicas presenciais até o final do ano de 2020, seguindo os norma�vos da própria
Administração Superior da UnB. Informou que já tem recebido constante demandas de u�lização dos
espaços e que as tem negado. Por fim, apresentou proposição para que o Conselho estenda a decisão para
que os espaços �sicos não sejam u�lizados até o final do semestre le�vo de 2020/2, podendo a decisão ser
revista caso haja orientação diversa da Administração Superior. Prof. Vander Lucas relatou que a Câmara de
Extensão também debateu o assunto e ponderou que essa é uma decisão da ins�tuição, que já se
manifestou pela suspensão das a�vidades presenciais em norma�vo específico. A proposta apresentada foi
aprovada por unanimidade. 4. OUTROS ASSUNTOS  Não houve outros assuntos apresentados pelos
membros do Conselho. Nada mais havendo a tratar às dezesseis horas e dez 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.

 

Anexo I

 

Proposta de calendário das reuniões do Conselho da FACE em 2021 
 

Fevereiro 10/02/2021 Quarta-feira 14h30

Março 10/03/2021 Quarta-feira 14h30

Abril 14/04/2021 Quarta-feira 14h30

Maio 13/05/2021 Quinta-feira 14h30

Junho 10/06/2021 Quinta-feira 14h30

Julho 08/07/2021 Quinta-feira 14h30

Documento assinado eletronicamente por Cid Cunha da Silva, Técnico(a) em Assuntos Educacionais da
FACE, em 22/02/2021, às 17:45, 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 22/02/2021, às
17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site



h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 6308476 e o código CRC 0AFFA15E.

Referência: Processo nº 23106.010567/2021-44 SEI nº 6308476


