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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA (128ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e
um, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, por meio da plataforma Microso� Teams, com a
presença dos seguintes Conselheiros: José Márcio Carvalho - Presidente do Conselho, Mariana Guerra -
Vice-Presidente do Conselho, Olinda Maria Gomes Lesses - Coordenadora do Curso de Administração,
Tomás de Aquino Guimarães - Representante do ADM, Danielle Montenegro Salamone Nunes - Vice-
Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCA), Jomar Miranda Rodrigues -
Representante do CCA, Roberto de Góes Ellery Junior - Chefe do Departamento de Economia, Ana
Carolina Pereira Zoghbi, Representante do ECO, Franco de Matos - Chefe do Departamento de Gestão de
Polí�cas Públicas (GPP), Magda de Lima Lúcio - Representante do GPP, Josivane Costa Rodrigues -
Representante dos técnico-administra�vos, Pedro Soares Bonisolo - Representante
discente. Esteve presente, como ouvinte, por estar em gozo de período de férias, o professor Sérgio
Ricardo Miranda Nazaré, Chefe do CCA. Iniciada a reunião, o Presidente procedeu a seguinte pauta: 1.
INFORMES: 1.1 Procedimentos para Colação de Grau na FACE. A Vice-Presidente do Conselho, professora
Mariana Guerra comunicou que os procedimentos de colação de grau de cada um dos departamentos
con�nuarão acontecendo de forma independente da Direção da Faculdade, especialmente por causa da
pandemia e solicitou que os convites des�nados ao Diretor e Vice-Diretora sejam enviados à Direção da
FACE. Informou ainda que sempre que possível as colações terão a presença do Diretor ou Vice-
Diretora. 1.2 Atuação do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação (CCPG) da FACE. A Vice-Presidente do
Conselho, professora Mariana Guerra, informou que o Colegiado será rea�vado e as reuniões serão
realizadas de maneira mais recorrente. A ideia é que o colegiado seja ampliado, incluindo assuntos
relacionados à pesquisa, passando a se chamar Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação e Pesquisa da
FACE. Além disso, a proposta é que se reorganize a composição desse colegiado, redistribuindo a
representação dos Centros para outro colegiado ou comitê. O professor Roberto Ellery pediu a palavra e
informou que a representação dos Centros no CCPG era necessária anteriormente pois havia um
programa de pós-graduação ligado aos Centros (REGEN), o qual não existe mais. Portanto, acredita não
haver problemas nessa proposta de redistribuição. 1.3 Criação de novos conselhos permanentes da FACE.
O Presidente do Conselho, professor José Márcio, informou a necessidade de se ter conselhos
permanentes sobre assuntos estratégicos para a faculdade, como forma de compar�lhar experiências e
promover a convivência entre os departamentos. 1.4 Desenvolvimento de marca e iden�dade visual da
FACE. O Presidente do Conselho, professor José Márcio relatou sobre a necessidade de desenvolvimento
da marca e iden�dade visual da FACE, atrelando a qualidade dos serviços prestados pela Faculdade.
Passada a palavra aos demais conselheiros, o professor Roberto Ellery informou sobre o falecimento do 
ex-reitor da UnB, professor João Cláudio Todorov. O professor Sérgio informou que devido ao luto
decretado pela Universidade, a cerimônia de colação de grau do curso de Ciências Contábeis foi adiada
para a próxima semana. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.2 Análise e aprovação da Ata da 127ª
Reunião Ordinária do Conselho da FACE, ocorrida em dezessete de junho de dois mil e vinte e um,
documento SEI 6803074. Deliberação: aprovada por unanimidade. 2.3 Documentos despachados "Ad
Referendum": 2.2.1 Indicação da professora Fá�ma de Souza Freire para compor a Comissão Primeira
Infância da Universidade de Brasília, processo SEI 23106.067132/2021-71. O Presidente do Conselho fez
uma breve explanação da importância dessa Comissão para a Universidade e para a sociedade e jus�ficou
a escolha do nome da professora Fá�ma Freire, que possui destaque no envolvimento de projetos e
ações da FACE. A professora Magda Lúcio ressaltou a importância dos trabalhos da Comissão Primeira
Infância e da representação da FACE na referida Comissão. Deliberação: indicação homologada por
unanimidade. 2.3 Prazo para envio de documentos para inclusão na pauta das reuniões do Conselho da
FACE. O Presidente do Conselho informou que atualmente o prazo para envio de documentos para
inclusão na pauta das reuniões do Conselho é de setenta e duas horas e fez a proposta de alteração do
prazo para quarenta e oito horas. Propôs ainda, que o procedimento de convocação ocorra da seguinte
maneira: setenta e duas horas de antecedência será enviada convocação prévia com a minuta da pauta e,
quarenta e oito horas de antecedência a convocação e a pauta final. Deliberação: alteração do
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prazo aprovada por unanimidade. 2.4 Término do mandato do professor Paulo Augusto Pe�enuzzo Brito
como representante da FACE na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP) da UnB, processo
SEI 23106.053235/2021-54. Indicação do professor Edgar Reyes como novo representante. O Presidente
da Comissão jus�ficou a indicação do professor Edgar Reyes incluindo o PPGA nas representações da
FACE nos Conselhos e Câmaras superiores. Colocado em discussão, a professora Mariana Guerra, Vice-
Presidente do Conselho ressaltou a necessidade de feedback sobre os assuntos discu�dos nas Câmaras e
Conselhos Superiores da UnB. A professora Magda Lúcio falou da importância de que os representantes
da FACE façam uma devolu�va ao Conselho do que está sendo discu�do em cada colegiado. O professor
Roberto Ellery falou sobre o cuidado para não limitar a ação dos conselheiros nos Conselhos e Câmaras
onde algumas vezes é importante tomar decisões conjuntas com outras unidades. Também sugeriu que
algumas câmaras, à exemplo daquelas que discutem orçamento, tenham o Diretor ou a Vice-Diretora
como representantes. Deliberação: indicação aprovada por unanimidade. 2.5 Fim do prazo para a
Comissão cons�tuída para avaliar e apresentar estudo referente ao paisagismo e gradeamento do prédio
da FACE, processo SEI 23106.111129/2020-11. Criação de nova comissão com atribuições semelhantes. O
professor Roberto Ellery, presidente da Comissão informou que os trabalhos da referida comissão ficaram
comprome�dos devido a suspensão das a�vidades presenciais por causa da pandemia e concordou com
a proposta de criação de uma nova comissão. O Presidente do Conselho sugeriu que fosse criada uma
comissão permanente de administração do prédio no que diz respeito ao paisagismo e gradeamento e
sugeriu a seguinte composição: Presidente da Comissão - Diretor da FACE, professor José Márcio
Carvalho; demais membros: os dois úl�mos diretores da FACE, professores Roberto Ellery e Eduardo
Tadeu Vieira e os técnico-administra�vos responsáveis pelas ações de manutenção do prédio, Lourival
Milhomem e Edu Ricardo Carrilho. Deliberação: a criação da nova comissão e os nomes indicados foram
aprovados por unanimidade. 2.6 Atualização de páginas dos departamentos cons�tuintes da Faculdade
com os nomes e e-mails dos técnicos de cada departamento. O professor Tomás de Aquino sugeriu que
seja incluído a listagem dos técnico-administra�vos e professores contendo nome, e-mail e foto nos sites
dos departamentos. Também os técnicos que fazem parte da direção da FACE deverão disponibilizar
nome, fotografia e e-mail na página da direção da FACE, da mesma forma o Diretor e a Vice-Diretora da
FACE. Deliberação: proposta aprovada por unanimidade. 2.7 Concessão do �tulo de professor emérito
ao professor �tular Joaquim Pinto de Andrade, Departamento de Economia, processo
SEI 23106.072503/2021-37. O Presidente do Conselho passou a palavra ao professor Roberto Ellery que
fez uma explanação do percurso acadêmico do professor Joaquim, que atuou como Decano de Pós-
Graduação e representante em diversos conselhos da universidade. O parecer referente a proposta de
concessão do �tulo foi elaborado pela professora Adriana Amado e foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado do Departamento de Economia. O professor José Márcio falou sobre a importância dessa
indicação e parabenizou o Departamento de Economia por trazer mais um resultado para a Faculdade.
Deliberação: aprovada por unanimidade.  2.8 Projeto de pesquisa (processo SEI 23106.036727/2019-61)
subme�do pelo professor Antônio Isidro Silva, aprovado no Colegiado do PPGA com parecer favorável do
professor Edgar Reyes. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3. EXTRA PAUTA: não houve processos
extra pauta. 4. OUTROS ASSUNTOS: A conselheira Josivane Rodrigues informou que essa seria sua úl�ma
reunião como representante dos servidores técnico-administra�vos e agradeceu ao Conselho pelo
trabalho conjunto realizado nos três anos em que atuou como conselheira. O professor José Márcio,
agradeceu, em nome do Conselho, o engajamento e par�cipação da Josivane no Conselho. Por fim, o
professor José Márcio agradeceu a presença de todos e informou sobre o calendário de reuniões
referente ao segundo semestre. Também se colocou à disposição dos conselheiros e dos departamentos
para discu�r os itens de pauta, quando necessário. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e
quarenta minutos, o Presidente do Conselho, professor José Márcio Carvalho, deu por encerrada a
reunião, da qual, eu, Míriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária 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 09/07/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jose Marcio Carvalho, Conselheiro(a) da FACE, em
12/07/2021, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
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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 6887427 e
o código CRC 687C781F.
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