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RETIFICAÇÃO DA ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA (116ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE)
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte,
às quatorze horas e trinta minutos, na sala da Direção desta Faculdade, 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), Danielle Montenegro Salamone Nunes -
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA,
Roberto de Goes Ellery Junior - Chefe do Departamento de Economia (ECO), Daniella Fredo -
Coordenadora do Curso de Economia, Marina Delmondes de Carvalho Rossi - Representante do ECO,
Suylan de Almeida Midlej e Silva - Coordenadora do Curso de Gestão de Polí�cas Públicas, Ana Paula
Vidal Bastos - Representante do GPP, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos técnico-
administra�vos, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira Dias - Representante dos técnico-administra�vos,
Vander Mendes Lucas - Coordenador de Extensão, André Monteiro Gomes, Representante discente,
Jonatas Luis Nogueira - Representante discente. Jus�ficaram ausência: Tomás de Aquino Guimarães,
Franco de Matos. Membros ausentes: Alexandre Maduro de Abreu. Aberta a sessão, o Presidente do
Conselho, professor Eduardo Tadeu Vieira deu boas vindas aos novos membros do Conselho, professores
Roberto Ellery e Daniella Fredo e posteriormente procedeu a seguinte pauta: 1- INFORMES: 1.1 Inclusão
dos processos de projetos no sistema SIPAC a par�r de abril de 2020. O lançamento será realizado pelos
gestores e coordenadores dos projetos e a FACE irá par�cipar do projeto piloto. 1.2 U�lização do espaço
�sico das salas de responsabilidade da Direção e dos Auditórios. Relatou que em 2019 foram realizados
2.085 eventos realizados nesses espaços e que a Direção está modernizando os auditórios com a
instalação de novos equipamentos. 1.3 Orçamento 2020. O presidente informou que o orçamento para o
ano de 2020 ainda não foi aprovado, e que o orçamento previsto para a FACE cresceu aproximadamente
dois por cento. 1.4 O Presidente do Conselho informou que as chaves das salas dos professores
localizadas na Direção da FACE são chaves reservas e que não é atribuição dos servidores da Direção a
abertura dessas salas. Caso algum professor tenha perdido a chave, deverá solicitar a chave reserva para
providenciar cópia e posteriormente devolvê-la à Direção. 1.5 O Conselheiro Jonatas Luis informou que
serão escolhidos novos representantes discentes para par�cipação nas reuniões do Conselho. O
Presidente sugeriu a inclusão de alunos de pós-graduação, mesmo que como membros suplentes dos
representantes discentes. 1.6 O Conselheiro Roberto Ellery informou que a proposta de ��ulo
de Doutor Honoris Causa, ao Professor Dr. Thomas Sargent, ganhador do prêmio Nobel de Economia em
2011 foi aprovado por aclamação na úl�ma reunião do Consuni e que o parecer emi�do pela FACE/ECO
foi bastante elogiado. O Presidente ressaltou a importância da atuação da professora Marina Delmondes
na condução do processo e da fala do professor Roberto Ellery durante o Consuni. 2. PARA ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 115ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em
10/12/2019: aprovada por unanimidade. 2.2. Documentos despachados "Ad
Referendum": 2.2.1 Proposta de outorga de �tulo de Doutor Honoris Causa ao Professor Dr. Thomas
Sargent, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 2011 - ECO (23106.008040/2020-
79): homologada; 2.2.2 Prorrogação da colaboração esporádica da professora Krisley Mendes para
par�cipar do projeto “Barreiras não tarifárias e o desempenho do agronegócio brasileiro” – novo período
15/01/2020 a 14/01/2021, carga horária 260 horas - CCA (23106.156708/2017-
98): homologada; 2.2.3 Prestação de contas do projeto “Mestrado Profissional em Economia com área de
concentração em finanças em parceria com a Caixa Econômica Federal” – ECO (23106.134250/2019-
88): homologada; 2.2.4 Prestação de contas do projeto “MBA em Gestão de Projetos em parceria com o
Escritório de Projetos do Exército Brasileiro” – ADM (23106.146604/2019-
37): homologada; 2.2.5 Prestação de contas do projeto “Pesquisa de eficiência no gerenciamento de
riscos na supervisão da segurança operacional (safety oversight) da ANAC” - ADM (23106.146606/2019-
26): homologada. O professor José Márcio pediu a palavra e relatou que o Exército demonstrou interesse
em outra turma do MBA. Ressaltou a dificuldade dos trâmites administra�vos e a falta de apoio por parte



06/03/2020 SEI/UnB - 5019011 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5629033&infra_sistema=… 2/5

das áreas da Reitoria. A fala foi corroborada pelo professor Paulo Mendes.  2.2.6 Prestação de contas do
projeto “Mestrado Profissional em Economia em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem” - ECO
(23106.147201/2019-13): homologada; 2.2.7 Prestação de contas do projeto “Mestrado Profissional em
Economia do Setor Público em parceria com a Escola de Administração Pública (Enap)” - ECO
(23106.147250/2019-48): homologada; 2.2.8 Colaboração esporádica do professor Antônio Isidro da
Silva Filho para consultoria em gestão de pessoas do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), por
meio da Insight Recursos Humanos Ltda – período 26/11/2019 a 31/03/2020, carga horária 20 horas -
ADM (23106.146226/2019-91): homologada; 2.2.9 Colaboração esporádica da professora Andrea Felippe
Cabello para correção de provas do concurso IRBR para o IADES – período 26/10/2019 a 27/10/2019,
carga horária 10 horas – ECO (23106.147284/2019-32): homologada; 2.2.10 Colaboração esporádica da
professora Ana Carolina Pereira Zoghbi para execução do projeto “Período Integral e Percepção dos Pais:
Evidências quase experimentais para o Estado mais Rico do Brasil” – período 22/01/2020 a 20/12/2020,
carga horária 53 horas – ECO (23106.001182/2020-13): homologada; 2.2.11 Licença capacitação do
professor Otávio Ribeiro de Medeiros no período de 17/02/2020 a 17/05/2020 – CCA
(23106.147799/2019-32): homologada; 2.2.12 Licença capacitação da professora Magda de Lima Lúcio
no período de 24/02/2020 a 23/05/2020 - GPP (23106.152368/2019-
98): homologada; 2.2.13 Afastamento para pós-doutorado do professor Jales Dantas da Costa no período
de 01/01/2020 a 18/03/2020 – ECO (23106.154539/2019-13): homologado; 2.2.14 Credenciamento de
pesquisador colaborador de Elke Urbanavicius Consta� – PPGECO (23106.000037/2020-
15): homologado;  2.2.15 Credenciamento de pesquisador colaborador de Paulo Campanha Santana –
PPGECO (23106.000042/2020-10): homologado; 2.3 Calendário de reuniões do Conselho da FACE para o
ano de 2020: o calendário constante no Anexo I desta Ata foi aprovado por unanimidade; 2.4 Prestação
de contas referente ao Orçamento de 2019 (23106.013748/2020-41): aprovada por
unanimidade; 2.5 Indicação de representante junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) –
representante suplente do Conselho. A vaga era ocupada anteriormente pela professora Clésia Camilo
Pereira do CCA. O Presidente sugeriu que o CCA faça a indicação de novo representante: a proposta foi
aprovada por unanimidade; 2.6 Procedimentos para outorga antecipada de grau/simplificada
(23106.007126/2020-84). A professora Daniella Fredo solicitou a possibilidade de par�cipação de
representante da Comissão de Formatura nas cerimônias de outorga antecipada de grau/simplificada
pois nem sempre a par�cipação da coordenadora do curso será possível. A professora Daniella
Montenegro sugeriu que a Direção encaminhasse a data da cerimônia com antecedência à todas as
coordenações e que os coordenadores fizessem a divulgação da data aos alunos para que os mesmos
manifestem interesse na par�cipação, evitando assim, a realização de diversas cerimônias. Informou que
a par�r deste semestre a Universidade oferecerá a estrutura necessária para as colações de grau (espaço,
cerimonial, segurança, cadeiras, etc.), exceto flores. Sugeriu ainda que as cerimônias de colação fossem
realizadas em conjunto - ADM e GPP; Ciências Contábeis e Economia: os procedimentos apresentados, a
solicitação da professora Daniella Fredo e as sugestões da professora Daniella Montenegro
foram aprovados por unanimidade. 2.7 Prazo para envio de documentos para incluir na pauta das
reuniões do Conselho. O Presidente informou da dificuldade dos trâmites administra�vos quando os
processos são encaminhados muito próximos ao horário da reunião. Em novembro de 2019 o Conselho
aprovou que o prazo mínimo para inclusão de itens de pauta seria de 24 horas antes da reunião, no
entanto, percebeu-se a necessidade de um prazo maior. Assim, o Presidente propôs o prazo mínimo de
72 horas para a inclusão de itens de pauta: a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.8 Pedido de
reconsideração acerca da alteração de regime de trabalho da professora Sheila Cris�na Tolen�no Barbosa
de dedicação exclusiva para TP (20h) (23106.146612/2019-83 e 00424.137168/2019-15). O Presidente
informou que o processo será deliberado novamente devido a necessidade de análise de novos
documentos; parecer de força de executória (4745763); decisão judicial suspensória (4914045) e
adequação a Resolução do CEPE 204/2008. Nesse momento, o Presidente informou que a interessada
solicitou via SEI (23106.013220/2020-72), par�cipar da reunião para manifestação sobre o processo. O
Presidente informou que a professora teria cinco minutos para fala. Passada a palavra, a professora Sheila
Cris�na agradeceu a oportunidade e relatou o histórico dos processos,  a primeira solicitação, que teve
início em 2012 e o pedido de reconsideração realizado em 2019. Após o relato, a professora se re�rou da
reunião e deu-se início a discussão sobre o caso. Após discussão, o Conselho deliberou por rever,
tornando sem efeito, a decisão tomada na 115ª Reunião do Conselho, de aprovar a alteração da jornada
de trabalho da professora de 40 horas, com dedicação exclusiva, para 20 horas (TP20) e, que, como se
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trata de pedido de reconsideração (e a existência processo judicial ainda em tramitação) encaminhar o
processo à Câmara de Carreira Docente (CCD) para análise e decisão quanto a alteração de jornada ora
solicitada: a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.9 Recurso contra decisão do Diretor da FACE que
negou, por força do Art. 1º da Resolução do CEPE nº 204/2008, a solicitação de alteração de regime de
trabalho do professor Rafael Rabelo Nunes de Tempo Parcial - 20h (TP20) para Tempo Integral, sem
dedicação exclusiva (TI/40) (23106.008661/2020-52). Após discussão o Conselho, mesmo entendendo o
mérito acadêmico do pleito e a importância da alteração para o Departamento de
Administração, deliberou por manter a decisão do Diretor da FACE, de não autorizar a alteração de
regime de trabalho do interessado devido a vedação constante no Art. 1º da Resolução do CEPE nº
204/2008: deliberação aprovada por unanimidade. 2.10 Abertura de concurso público para professor de
magistério superior – Dedicação Exclusiva (DE). Vacância decorrente da redistribuição do professor Valmir
Emil Hoffman (23106.147907/2019-77): aprovada por unanimidade. 2.11 Cessão do professor Victor
Rafael Rezende Celes�no para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
(01250.000212/2020-60): aprovada por unanimidade. 2.12 Relatório de colaboração esporádica do
professor Rafael Barreiros Porto – par�cipação no projeto “Estudo, desenvolvimento e aplicação de
metodologias de gestão de integração de dados para análise de relações de consumo no setor de
telecomunicações no Brasil” – período 13/12/2018 a 12/12/2020, carga horária 480 horas
(23106.151058/2018-75): aprovado por unanimidade. 2.13 Relatório de colaboração esporádica da
professora Eluiza Alberto de Morais Watanabe - par�cipação no projeto “Estudo, desenvolvimento e
aplicação de metodologias de gestão de integração de dados para análise de relações de consumo no
setor de telecomunicações no Brasil” – período 01/02/2019 a 20/12/2020, carga horária 480 horas
(23106.151071/2018-24): aprovado por unanimidade. 2.14 Relatório de colaboração esporádica da
professora Eluiza Alberto de Morais Watanabe – lecionar disciplina no curso de especialização “Gestão
de Marke�ng e Análise de Consumo” na UFG – período 07 e 08/06/2019, carga horária 15 horas
(23106.057639/2019-01): aprovado por unanimidade. 2.15 Relatório de colaboração esporádica do
professor Ivan Ricardo Gartner – estudos referenciais sobre a intervenção federal no Estado do Rio de
Janeiro – período 01/12/2018 a 30/06/2019, carga horária 188 horas (23106.159384/2019-10): aprovado
por unanimidade. 2.16 Relatório de colaboração esporádica da professora Carla Peixoto Borges -
par�cipação no projeto “Estudo, desenvolvimento e aplicação de metodologias de gestão de integração
de dados para análise de relações de consumo no setor de telecomunicações no Brasil” – período
02/01/2019 a 30/12/2020, carga horária 480 horas (23106.151535/2018-01): aprovado por
unanimidade. 2.17 Relatório de colaboração esporádica do professor João Carlos Neves de Paiva -
par�cipação no projeto “Estudo, desenvolvimento e aplicação de metodologias de gestão de integração
de dados para análise de relações de consumo no setor de telecomunicações no Brasil” – período
01/02/2019 a 20/12/2020, carga horária 480 horas (23106.151704/2018-02): aprovado por
unanimidade. 2.18 Relatório de colaboração esporádica do professor Victor Rafael Rezende Celes�no -
assessorar o planejamento estratégico da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) - período
22/08/2019, carga horária 04 horas; par�cipar como juiz do prêmio InovaANAC Security - período
02/09/2019 a 07/11/2019, carga horária 08 horas ; assessorar a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC)
no estudo de novas rotas potenciais do transporte aéreo - período 14/10/2019 a 22/11/2019, carga
horária 08 horas (23106.005993/2020-85): aprovado por unanimidade. 2.19 Relatório de colaboração
esporádica do professor Antônio Isidro da Silva Filho, referente aos processos 23106.018143/2019-
11; 23106.151052/2018-06; 23106.018144/2019-58; 23106.061413/2019-04; 23106.146226/2019-91,
carga horária total 416 horas (23106.011210/2020-01): aprovado por unanimidade. 2.20 Solicitação de
colaboração esporádica do professor Antônio Isidro da Silva Filho para ministrar curso "Sprint de
Dimensionamento da Força de Trabalho" para servidores públicos da ANTT - Agência Nacional de
Transportes Terrestres", no período de 03/03 a 22/05/2020, carga horária 60 horas  (23106.011517/2020-
01): aprovada por unanimidade. 2.21 Solicitação de colaboração esporádica do professor Antônio Isidro
da Silva Filho para ministrar curso "Desenvolvimento e Implementação de Laboratório de Inovação do
TJDFT", no período de 10/02 a 16/06/2020, carga horária 60 horas (23106.011546/2020-65): aprovada
por unanimidade. 2.22 Projeto de Extensão Tecnológica “Laboratório de Governança baseado em
evidência u�lizando Inteligência Ar�ficial” – coordenação Prof. José Marilson Mar�ns Dantas
(23106.143918/2019-88): o Conselho deliberou por não apreciar o processo por entender que o parecer
do Coordenador de Extensão já é suficiente para o andamento do processo: deliberação aprovada por
unanimidade. 2.23 Relatório de colaboração esporádica do professor Rodrigo de Souza Gonçalves –
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palestra no InterFORENSICS 2019 (ICFinancial Crimes – Seminário Internacional de Perícias em Crimes
Financeiros – período 24/05/2019, carga horária 02 horas; par�cipação no Comitê de Auditoria da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, período 01/01/2019 a 31/12/2019, carga horária 337,5
horas (23106.004295/2020-62): aprovado por unanimidade. 2.24 Projeto in�tulado “Curso de
Especialização em Compliance, Risco e Controle” – Gestão Eugênio Pacelli de Oliveira – Coordenação
Beatriz Fá�ma Morgan (23106.107766/2019-50): aprovado por unanimidade. 2.25 Memorando de
entendimento acadêmico, cien�fico e cultural a ser celebrado pela Universidade de Brasília -UnB e
SESCON - DF ( 23106.093806/2019-79): aprovado por unanimidade. 2.26 Recurso acerca da revalidação
de diploma em Ciências Contábeis de Ramzy Jaber Mohammed Midre (23106.135602/2018-31): o
Parecer 4941931 emi�do pela comissão foi aprovado por unanimidade. 2.27 Prestação parcial de contas
do projeto “Mestrado Profissional em Economia em parceira com o Governo do Distrito Federal (GDF)” –
relator: Ana Paula Vidal Bastos (23106.147204/2019-49): o Parecer 4827543 foi aprovado por
unanimidade. 2.28 Projeto - "Mestrado Profissionalizante em Economia - Área de Concentração:
Finanças" em parceria com a Polícia Federal (23106.003309/2020-21): aprovado por
unanimidade. 2.29 Pedido de desconsideração da prestação de contas parcial do projeto
“Ins�tucionalização da FAP/DF” (23106.145078/2019-98). O Presidente informou que o CEAG solicitou
desconsiderar a prestação de contas rela�va ao projeto visto que a solicitação do DPI solicitava a
prestação de contas de projetos com vigência superior a 12 meses e que o projeto em tela não possui
esse período de vigência: foi aprovado por unanimidade. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1 Transferência do projeto
"BRA/10/007 - Boas prá�cas em redes de sistemas de informação para a infância e a adolescência", da
FACE para a Faculdade de Educação: O Conselho aprovou a transferência, condicionada à Faculdade de
Educação (FE) assumir todos os passivos dos projetos anteriormente desenvolvidos pelo gestor do
projeto em discussão (no âmbito da FACE/CEAG), aprovado por unanimidade. 3.2 Solicitação de
colaboração esporádica da professora Ana Carolina Pereira Zoghbi (ECO) para ministrar os seguintes
seminários: 1- Seminário de Sensibilização sobre Avaliação de Impacto; 2- Introdução à Avaliação de
Impacto; 3- Ferramentas de Aplicação Metodológica de Avaliação de Impacto, no período de 26/11/2019
a 20/11/2019, carga horária de 210 horas: O Conselho deliberou por res�tuir o processo ao
Departamento para as adequações necessárias: deliberação aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar às dezessete horas e cinco minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a
reunião, da qual, eu Míriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária Execu�va da FACE, lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Vice-Presidente.

 

 

Anexo I - Calendário das reuniões do Conselho da FACE em 2020 

Mês Data Dia da
semana Horário

Fevereiro 13 Quinta-feira 14h30
Março 12 Quinta-feira 14h30
Abril 07 Terça-feira 14h30
Maio 07 Quinta-feira 14h30
Junho 09 Terça-feira 14h30
Julho 08 Quarta-feira 14h30
Agosto 11 Terça-feira 14h30
Setembro 10 Quinta-feira 14h30
Outubro 08 Quinta-feira 14h30
Novembro 10 Terça-feira 14h30
Dezembro 09 Quarta-feira 14h30
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Documento assinado eletronicamente por Miriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária
Execu�va da FACE, em 20/02/2020, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Tannuri Pianto, Vice-Presidente do
Conselho da FACE, em 20/02/2020, às 11:16, 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 5019011 e
o código CRC E781C553.

Referência: Processo nº 23106.008237/2020-16 SEI nº 5019011


