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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA (115ª) 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 dezembro de ano de dois mil e dezenove,
às quatorze horas e trinta minutos, na sala da direção desta Faculdade, com a presença dos Conselheiros:
Eduardo Tadeu Vieira - Presidente do Conselho, Maria Eduarda Tannuri Pianto - Vice-Presidente do
Conselho, José Márcio Carvalho - Chefe do ADM, Tomás de Aquino Guimarães  - Representante do ADM,
Olinda Maria Gomes Lesses - Coordenadora do ADM, Paulo César de Melo Mendes - Chefe do CCA,
Elivânio Geraldo de Andrade - Coordenador do CCA, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA,
Milene Takasago - Chefe do ECO, José Guilherme de Lara Resende - Coordenador do ECO, Franco de
Matos - Chefe do GPP, Suylan de Almeida Midlej e Silva - Coordenadora do GPP, Josivane Costa Rodrigues
- Representante dos servidores técnico-administra�vos, Vander Mendes Lucas - Coordenador de
Extensão, Davi Marques do Egito Coelho - Representante discente. Jus�ficaram ausência: Marina
Delmondes de Carvalho Rossi, Ana Paula Vidal Bastos, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira Dias. Membros
ausentes: Alexandre Maduro de Abreu, Gabriel Mamede Carvalho. Aberta a sessão, o Presidente do
Conselho, professor Eduardo Tadeu Vieira procedeu a seguinte pauta: 1- INFORMES: 1.1 O professor
Vander Mendes Lucas informou que a FAP/DF acabou de abrir uma consulta pública só para a�vidades de
extensão e o edital deve ser divulgado no início do próximo ano. Informou sobre o lançamento do edital
do PIBEX, para projetos em andamento e novos projetos. Também informou que a UnB inaugurou o polo
de extensão no Recanto das Emas e da previsão de edital em fevereiro, com aproximadamente vinte e
cinco a trinta bolsas para a�vidades de extensão naquele polo, e por fim, informou que irá enviar todas
essas informações por e-mail à todos os professores da FACE. 1.2 O professor José Márcio informou sobre
visita realizada à Guangdong University of Finance & Economics, na China e sobre a implementação do
acordo de cooperação para intercâmbio de alunos de graduação e verificar a possibilidade de
intercâmbio de professores da UnB já que o acordo rela�vo aos alunos de graduação já foi
assinado. Informou ainda sobre a necessidade de aumentar a oferta de disciplinas em idioma inglês para
facilitar o recebimento de alunos daquela universidade.  1.3 O Professor Paulo Mendes informou sobre a
realização do 5º Congresso Internacional de Contabilidade e Governança, promovido pelo Programa de
Pós-Graduação em Ciências Contábeis. O evento foi realizado na FINATEC entre os dias 04/10/2019 e
06/12/2019. Houve a par�cipação de cinco palestrantes internacionais, 151 trabalhos aprovados e mais
de 200 inscritos. O professor Paulo Mendes agradeceu a colaboração e apoio dos envolvidos na
realização deste evento. 2- PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 114ª
Reunião do Conselho, ocorrida em 12/11/2019: aprovada por unanimidade. 2.2 Documentos
despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Renovação de credenciamento do professor Joanílio Teixeira junto
ao Programa de Pós-Graduação em Economia - PPGECO, processo 23106.151654/2017-74: homologado.
2.2.2 Projeto de pesquisa "Pesquisa, Desenvolvimento e Implementação de Modelo Referencial de
Dimensionamento da Força de Trabalho em Regiões de Saúde no Brasil" - PPGA,
processo 23106.118966/2019-38: não homologado. 2.2.3 Projeto de pesquisa "Cooperação para estudos
e pesquisas em gestão do trabalho em saúde no Brasil" - PPGA, processo 23106.118970/2019-04: não
homologado. 2.2.4 Projeto de pesquisa "Pesquisa, Desenvolvimento e Implementação de Modelo
Referencial do Sistema Nacional de Cer�ficação de Competências em Saúde" - PPGA,
processo 23106.118971/2019-41: não homologado. 2.3 Regulamentação do programa de gestão
(teletrabalho) na UnB, processo 23106.149910/2018-44: o Conselho da FACE apoia a implementação do
teletrabalho, mas não sugere a aprovação da minuta da Resolução sem uma discussão mais
aprofundada. Deliberou ainda, pela emissão de parecer sobre o assunto. 2.4 Reserva do Laboratório de
Uso Comum da FACE para o período de 13/02 a 30/07/2020 (quintas-feiras, das 14h às 18h e sextas-
feiras, das 8h às 18h), para ministrar aulas do MBA em Gestão de Projetos, processo 23106.150155/2019-
21: aprovada por unanimidade. 2.5 Abertura de concurso público para professor de magistério superior -
TP (20h), área de conhecimento Finanças e Métodos Quan�ta�vos - ADM, processo 23106.130462/2019-
96: aprovada por unanimidade. 2.6 Colaboração esporádica da professora Helena Araújo Costa para
coordenar pesquisa junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA - ADM,
processo 23106.143399/2019-58: aprovada por unanimidade. 2.7 Licença capacitação da professora Ana
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Carolina Pereira Zoghbi para o período de 01/04/2020 a 23/06/2020- ECO, processo 23106.148138/2019-
24: aprovada por unanimidade. 2.8 Alteração de regime de trabalho da professora Sheila Cris�na
Tolen�no Barbosa de dedicação exclusiva para TP (20h) - GPP, processo 23106.146612/2019-83:
aprovada por unanimidade. 2.9 Colaboração esporádica do professor Paulo Henrique de Souza Bermejo
para par�cipar de a�vidades relacionadas à condução de a�vidades de pesquisa, orientação e docência
para discentes da turma de Doutorado Profissional a ser ofertada pela Universidade Federal do Tocan�s -
PPGA, processo 23106.132999/2019-91: aprovada por unanimidade. 2.10 Colaboração esporádica da
professora Marina Figueiredo Moreira para par�cipar de a�vidades relacionadas à condução de
a�vidades de pesquisa, orientação e docência para discentes da turma de Doutorado Profissional a ser
ofertada pela Universidade Federal de Tocan�s - PPGA, processo 23106.133159/2019-45: aprovada por
unanimidade. 2.11 Oferta de turma de Mestrado Profissional em Administração em parceria com o
Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ) - PPGA, processo 23106.120186/2019-58: aprovada por
unanimidade. 2.12 Relatório de avaliação do "Curso de Especialização em Gestão de Projetos" - ADM.
Relator: Elivânio Geraldo de Andrade, processo 23106.132454/2019-84: o parecer emi�do pelo relator
foi aprovado por unanimidade. 2.13 Relatório de avaliação do "Curso de Especialização em Gestão de
Projetos - ADM. Relator: Milene Takasago, processo 23106.146602/2019-48: o parecer emi�do pela
relatora foi aprovado por unanimidade. 2.14 Relatório de avaliação do "Curso de Especialização em
Gestão de Projetos" - ADM. Relator: Franco de Matos, processo 23106.146604/2019-37: re�rado de
pauta. 2.15 Relatório de avaliação do projeto de pesquisa "Eficiência no gerenciamento de riscos na
supervisão da segurança operacional (safety oversigth) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)" -
ADM. Relator: Franco de Matos, processo 23106.146606/2019-26: re�rado de pauta. 2.16 Relatório de
avaliação do projeto de pesquisa "Inves�gação sobre a eficiência do gasto público e a o�mização de
artefatos do sistema de compras públicas - DELOG" - ADM. Relator: Jomar Miranda
Rodrigues, processo 23106.139642/2019-33: o parecer emi�do pelo relator foi aprovado por
unanimidade. 2.17 Relatório de avaliação do projeto de pesquisa "Inves�gação sobre a eficiência do
gasto público e a o�mização de artefatos do sistema de compras públicas - DELOG" - ADM. Relator: Jomar
Miranda Rodrigues, processo 23106.139642/2019-33: re�rado de pauta por estar em duplicidade, o
assunto foi deliberado no item 2.16. 2.18 Relatório de avaliação do projeto de pesquisa "Gestão
integrada colabora�va das informações organizacionais alinhada ao desempenho da gestão convencional
com a gestão horizontal - orientada à processos e competências - ADM. Relator: Milene Takasago,
processo 23106.137770/2019-42: o parecer emi�do pela relatora foi aprovado por unanimidade.
2.19 Relatório de avaliação do "Acordo de cotutela entre a UnB e a Universidad Nacional del Litoral" -
ADM. Relator: Josivane Costa Rodrigues, processo 23106.139106/2019-38: o parecer emi�do pela
relatora foi aprovado por unanimidade. 2.20 Relatório de avaliação do projeto de pesquisa "Eficiência no
gerenciamento de riscos regulatórios da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)" - ADM. Relator:
Marina Delmondes de Carvalho Rossi, processo 23106.146605/2019-81: o parecer emi�do pela relatora
foi aprovado por unanimidade. 2.21 Relatório de avaliação do projeto de pesquisa "Desenvolvimento de
Modelos, Métodos e Tecnologia de Gestão Organizacional e de Pessoas para o Tribunal Superior Eleitoral
e o Supremo Tribunal Federal" - ADM. Relator: Suylan de Almeida Midlej e Silva,
processo 23106.145980/2019-12: o parecer emi�do pela relatora foi aprovado por unanimidade. 2.22
Relatório de avaliação do curso "MBA em Gestão de Pessoas no Setor Público para servidores do Senado
Federal" - ADM. Relator: Marina Delmondes de Carvalho Rossi, processo 23106.146608/2019-15: o
parecer emi�do pela relatora foi aprovado por unanimidade. 2.23 Relatório de avaliação do Projeto de
Extensão in�tulado "CCA 30 anos: ciclo de eventos interdisciplinares, academia, mercado e sociedade" -
CCA. Relator: Vander Mendes Lucas, processo 23106.139889/2019-50: o parecer emi�do pelo relator foi
aprovado por unanimidade. 2.24 Relatório de avaliação do curso "Mestrado Profissional em Economia
em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN" - ECO. Relator: José Márcio Carvalho,
processo 23106.147201/2019-13: re�rado de pauta. 2.25 Relatório de avaliação do curso "Mestrado
Profissional em Economia em parceria com a Caixa Econômica Federal" - ECO. Relator: Olinda Maria
Gomes Lesses, processo 23106.147246/2019-80: o parecer emi�do pela relatora foi aprovado por
unanimidade. 2.26 Relatório de avaliação do curso "Mestrado Profissional em Economia do Setor Público
em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública - Enap" - ECO. Relator: José Márcio Carvalho,
processo 23106.147250/2019-48: re�rado de pauta. 2.27 Relatório de avaliação do curso "Mestrado
Profissional em Economia do Setor Público em parceria com a Marinha" - ECO. Relator: Olinda Maria
Gomes Lesses, processo 23106.147255/2019-71: o parecer emi�do pelo relator foi aprovado por
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unanimidade. 2.28 Relatório de avaliação do curso "Mestrado Profissional em Economia do Setor Público
em parceria com o Senado Federal" - ECO. Relator: Tomás de Aquino Guimarães,
processo 23106.147253/2019-81: o parecer emi�do pelo relator foi aprovado por unanimidade.
2.29 Relatório de avaliação do "Acordo de cooperação entre a UnB e a Soka University" - ECO. Relator:
Elivânio Geraldo de Andrade, processo 23106.147181/2019-72: o parecer emi�do pelo relator foi
aprovado por unanimidade. 2.30 Relatório de avaliação do curso "Mestrado em Gestão Econômica de
Finanças Públicas com o GDF" - ECO. Relator: Ana Paula Vidal Bastos, processo 23106.147204/2019-49:
re�rado de pauta. 2.31 Relatório de avaliação do curso "Especialização em Orçamento e Polí�cas
Públicas" - GPP. Relator: Vander Mendes Lucas, processo 23106.146408/2019-62: o parecer emi�do pelo
relator foi aprovado por unanimidade. 2.32 Relatório de avaliação do projeto de pesquisa "Governança
nas Ins�tuições de Educação Superior - IES" - GPP. Relator: José Guilherme de Lara Resende,
processo 23106.024072/2019-88: o parecer emi�do pelo relator foi aprovado por unanimidade.
2.33 Relatório de avaliação do projeto de pesquisa "Governança e Gestão do Sistema Único de Saúde" -
GPP. Relator: José Guilherme de Lara Resende, processo 23106.146420/2019-77: o parecer emi�do pelo
relator foi aprovado por unanimidade. 2.34 Relatório de avaliação do projeto "Ins�tucionalização
FAPDF" - CEAG. Relator: Tomás de Aquino Guimarães, processo 23106.145078/2019-98: o Presidente do
Conselho, por questões pessoais, solicitou se abster da deliberação deste item. O parecer emi�do pelo
relator foi aprovado com 14 votos a favor e uma abstenção. 2.35 Relatório de avaliação do curso
"Mestrado Profissional em Administração Pública - turmas Departamento de Polícia Federal (DPF);
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e Polícia Rodoviária Federal (PRF)" - PPGA. Relator:
Alexandre Maduro de Abreu, processo 23106.137519/2019-88: re�rado de pauta. 2.36 Relatório de
avaliação do curso "Mestrado Profissional em Administração Pública - turma INEP" - PPGA. Relator: Paulo
César de Melo Mendes, processo 23106.067862/2019-58: o parecer emi�do pelo relator foi aprovado
por unanimidade. 2.37 Relatório de avaliação do curso "Mestrado Profissional em Administração Pública
- turma AGU" - PPGA. Relator: Paulo César de Melo Mendes, processo 23106.113252/2019-33: o
relatório emi�do pelo relator foi aprovado por unanimidade. 3- EXTRA-PAUTA: 3.1 Colaboração
esporádica da professora Marina Delmondes de Carvalho Rossi para par�cipar de aula preparatória para
o Exame Nacional para entrada no Mestrado Acadêmico em Economia - ECO (período 03/02/2020 a
28/08/2020), processo 23106.152384/2019-81: aprovada por unanimidade. 3.2 Colaboração esporádica
do professor José Guilherme de Lara Resende para par�cipar de aula preparatória para o Exame Nacional
para entrada no Mestrado Acadêmico em Economia - ECO (período 03/02/2020 a 28/08/2020),
processo 23106.152210/2019-18: aprovada por unanimidade. 3.3 Relatório de a�vidade de colaboração
esporádica do professor José Guilherme de Lara Resende para par�cipar de aula preparatória para o
Exame Nacional para entrada no Mestrado Acadêmico em Economia - ECO (período 25/02/2019 a
26/08/2019), processo 23106.016511/2019-89: aprovado por unanimidade. 3.4 Credenciamento de
pesquisador colaborador - Saulo Benchimol Bastos - PPGECO, processo 23106.150444/2019-21:
aprovado por unanimidade. 3.5 Credenciamento de pesquisador colaborador - Regis Augusto Ely - ECO,
processo 23106.150442/2019-31: aprovado por unanimidade. 3.6 Relatório de a�vidades de
colaboração esporádica da professora Marina Delmondes de Carvalho Rossi para par�cipar de aula
preparatória para o Exame Nacional para entrada no Mestrado Acadêmico em Economia (período
22/02/2019 a 30/08/2019), processo 23106.015808/2019-27: aprovado por unanimidade. 3.7 Oferta de
turma de Mestrado Profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas para os servidores técnico-
administra�vos da UnB - ECO, processo 23106.135128/2019-29: aprovada por unanimidade. 4. OUTROS
ASSUNTOS: 4.1 O Presidente do Conselho informou a necessidade de que o Departamento de Economia
envie a indicação de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), o mais
brevemente possível. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Míriam Aparecida Mesquita Oliveira,
Secretária Execu�va do Conselho, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por
mim e pelo Presidente.

 

Documento assinado eletronicamente por Miriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária
Execu�va da FACE, em 16/12/2019, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Eduardo Tadeu Vieira, Diretor da FACE, em 16/12/2019,
às 11:56, 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 4781318 e
o código CRC 43DC1AA9.
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