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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA (129ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte e um, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, por meio da plataforma Microsoft 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 Graduação do
ADM, Tomás de Aquino Guimarães - Representante do ADM, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré - Chefe do
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCA), Roberto de Góes Ellery Junior - Chefe do
Departamento de Economia, Daniela Freddo - Coordenadora de Graduação do ECO, Christiana Soares de
Freitas - Chefe do Departamento de Gestão de Políticas Públicas (GPP), Camilo Negri - Coordenador do
Curso de Graduação do GPP, Elizânia de Araújo Gonçalves - Representante dos técnico-administrativos,
Olívia Fernanda Rocha de Oliveira Dias - Representante dos técnico-administrativos, Vander Mendes
Lucas - Coordenador de Extensão, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos Centros. Justificaram
ausência: Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA. Participou como ouvinte o servidor da
Direção da FACE, Cid Cunha da Silva. Iniciada a reunião, o Presidente procedeu a seguinte pauta: 1.
INFORMES: 1.1 Apresentação da Professora Christiana Freitas, atual chefe do GPP como membro do
Conselho. O Presidente do Conselho informou que a professora Christiana foi eleita como chefe do GPP,
deu boas-vindas, desejou sucesso e parabenizou a professora pelo período que estará frente à gestão do
GPP. 1.2 Apresentação da servidora Elizânia de Araújo Gonçalves como representante dos servidores
técnico-administrativos no Conselho. O Presidente do Conselho informou que a nova representante dos
técnicos no Conselho da FACE será a servidora do ADM, Elizânia. A servidora Elizânia se apresentou e
ressaltou a importância da representação dos servidores técnico-administrativos no Conselho. O
Presidente deu boas-vindas e agradeceu a participação da servidora Elizânia. 1.3 Informe do Colegiado de
Pós-Graduação e Pesquisa da FACE (Mariana Guerra). Nesse ponto, o professor Tomás pediu a palavra e
atentou para a nomenclatura do CPGP que seguindo as recomendações do CEPE deve se chamar
Colegiado e não Conselho. A Professora Mariana Guerra informou sobre as atividades que serão tratadas
no Colegiado que abarcarão não somente questões relacionadas a pós-graduação, mas também de
pesquisa. Também informou sobre os editais que estão sendo discutidos no Colegiado (auxílio para
participação de discentes e docentes em eventos científicos e de auxílio a editores chefes de periódicos
que estejam vinculados a FACE). O Presidente do Conselho, professor José Márcio ressaltou a importância
de reativação do CPGP. A professora Daniela Freddo questionou se esse Colegiado seria mais uma
instância hierárquica na FACE e o Presidente do Conselho informou que com a ausência do Regimento da
FACE o Colegiado em princípio não será uma instância hierárquica, mas que suas decisões serão ouvidas
pelo Conselho. O professor Roberto Ellery esclareceu que na verdade esse colegiado já existia nas gestões
anteriores e que agora está incorporando novas atividades e que irá se reunir com maior regularidade já
que anteriormente as reuniões ocorriam apenas por demanda. O professor Tomás complementou
informando que não está sendo criada uma nova instância hierárquica pois a o Colegiado já
existia. 1.4 Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP) 2022, representante da FACE junto à
PROCAP/DGP, Cid Cunha da Silva. O Presidente do Conselho passou a palavra ao servidor Cid Cunha, para
proceder o informe. O servidor Cid informou que o DGP por meio da PROCAP está realizando do
Planejamento de Desenvolvimento de Pessoal para o ano de 2022. Informou que na próxima semana
será encaminhada as chefias de unidade uma coleta de dados visando o levantamento das necessidades
de capacitação e desenvolvimento dos servidores, bem como do quantitativo previsto de docentes que
serão liberados para licença capacitação. O Presidente do Conselho informou da importância desse
levantamento e agradeceu o servidor Cid pela representação da FACE nesse processo. 1.5 O professor
Vander Lucas informou sobre a Semana Universitária que será realizada no período de 27 de setembro a
01 de outubro. Informou da Circular conjunta DEG e DEX com o objetivo de incentivar a participação
direta da promoção de atividades. Também informou sobre a aproximação das unidades para divulgar a
curricularização da extensão. 1.6 Instituição de comissão permanente para conduzir os processos de
consulta à comunidade da FACE, processo SEI 23106.091098/2021-56. O Presidente do Conselho
informou sobre a criação da comissão permanente para condução dos processos de consulta à
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7886027&infra_sistema=…

1/3

04/03/2022 10:43

SEI/UnB - 7052548 - Ata de Reunião

comunidade da FACE para escolha de representantes, a exemplo do representante da FACE na CEX e no
Consuni. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 128ª Reunião do Conselho
da FACE, ocorrida em 17/06/2021, documento SEI 6856648; aprovada por unanimidade. 2.2
Documentos despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Credenciamento de professor colaborador, Pedro
Jacome de Moura Junior, para atuar no Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA, processo
SEI 23106.042511/2021-59: homologado por unanimidade. 2.2.2 Parecer 6893478 acerca do relatório
final do "Curso de Especialização em Compliance e Governança - Turma II - código: 46884", processo
SEI 23106.113739/2018-35: homologado por unanimidade. 2.2.3 Parecer referente ao relatório parcial
de estágio probatório do professor Rogério Mazalim, lotado no Departamento de Economia, conforme
documento 6931615, processo SEI 23106.005901/2020-67: homologado por unanimidade. 2.3 Indicação
de representante na Câmara de Graduação, professoras Danielle Montenegro Salamone Nunes - CCA
(titular) e Daniela Freddo - ECO (suplente), processo SEI 23106.035818/2019-89: aprovado por
unanimidade. 2.4 Indicação de representante da FACE no Consuni, processo SEI 23106.088519/2021-61.
O Presidente do Conselho informou que o representante era o professor Roberto Ellery e que o Conselho
não pode indicar o novo representante uma vez que o mesmo precisa ser eleito pelos pares. O Presidente
agradeceu a representação do professor Roberto e solicitou o professor continuasse na representação até
o término do processo da consulta. O professor Roberto Ellery agradeceu e informou estar a disposição
para atuar nessa atividade enquanto for necessário. Também lembrou sobre a prática adotada na FACE
de revezamento nessas representações. O professor José Márcio sugeriu o nome do professor Eduardo
Tadeu Vieira como representante do Consuni. Por fim, consultou ao Conselho sobre a possibilidade de
continuidade do professor Roberto Ellery provisoriamente até o término da consulta. Deliberação: a
indicação provisória foi aprovada por unanimidade. 2.5 Solicitação de afastamento para doutorado no
PPGA/UnB, do professor Antônio Carlos dos Santos, lotado no CCA, período 20/11/2021 a 19/07/2025,
processo SEI 23106.056438/2021-01: aprovada por unanimidade. 2.6 Parecer 6880878referente aos
relatórios de cumprimento do objeto do Projeto Implantação do NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
na UnB (6822311 e 6822327), processo SEI 23106.019315/2016-13: aprovado por
unanimidade. 2.7 Solicitação de licença capacitação da professora Mariana Guerra, lotada no CCA e ViceDiretora da FACE, período 11/07/2022 a 28/07/2022, processo SEI 23106.081449/2021-11: aprovada
com uma abstenção. 2.8 Parecer 6920566 referente ao relatório de cumprimento de objeto doo projeto
intitulado "Dimensionamento da Força de Trabalho na Administração Pública Federal" (6835476),
processo SEI 23106.092861/2017-80: aprovado por unanimidade. 2.9 Parecer 6732623 referente a
prestação de contas parcial do TED firmado com o Departamento de Polícia Federal e ao relatório de
cumprimento do objeto e avaliação dos resultados parciais do Mestrado Profissional em Administração,
processo SEI 23106.044830/2019-84: aprovado por unanimidade. 2.10 Projeto de pesquisa intitulado
"Análise e Pesquisa de Modelos Estratégicos Dinâmicos: um Estudo a partir da Agência Espacial Brasileira
(AEB), parecer 7034054, processo SEI 23106.072314/2021-64: aprovado por unanimidade. 2.11 Oferta
de turma de Mestrado Profissional em Governança e Inovação em Políticas Públicas do Departamento de
Gestão de Políticas Públicas (GPP) para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), parecer 7036739, processo
SEI 23106.076535/2021-10: aprovada por unanimidade. 2.12 Planejamento de aquisições e ações
estratégias para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FACE, visando a utilização
dos recursos indiretos alocados nas fundações de apoio. Relatório da Comissão designada pelo Ato FACE
nº 22/2021 (6798069; 7029399), processo SEI 23106.040546/2021-53. Esse ponto foi tratado como
outros assuntos pois não há necessidade de deliberação pelo Conselho no momento. 3. EXTRA PAUTA:
não houve assuntos extra-pauta. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Planejamento de aquisições e ações
estratégias para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FACE, visando a utilização
dos recursos indiretos alocados nas fundações de apoio. Relatório da Comissão designada pelo Ato FACE
nº 22/2021 (6798069; 7029399), processo SEI 23106.040546/2021-53. O professor Sérgio Nazaré
informou sobre a condução dos trabalhos da comissão e o tempo gasto para identificação dos recursos.
Também informou sobre a consulta realizada aos servidores técnicos e docentes sobre as necessidades
de aquisições e de melhorias. Ressaltou a importância de elaboração do PDI da FACE para o
desenvolvimento das ações estratégicas. A Comissão elaborou uma minuta de PDI para a FACE, a qual
precisará ser discutida, melhorada e aprovada pelo Conselho. A minuta entregue foi elaborada com base
nos PDI de outras unidades da UnB, tais como a Faculdade de Tecnologia. O Presidente do Conselho
agradeceu a entrega dos documentos e informou a necessidade de continuidade dos trabalhos relativos a
elaboração do PDI da Faculdade e que a Direção irá estudar a melhor forma de condução desse
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trabalho. 4.2 O Presidente do Conselho, professor José Márcio informou sobre a demanda recebida da
Reitoria que trata da elaboração de indicadores acadêmicos e estratégias de melhoria das atividades.
Informou sobre a impossibilidade de cumprimento do prazo, mas que a atividade precisará ser realizada.
Comentou sobre o caso do Departamento de Administração que elaborou um Retrato Acadêmico que
poderá ser base para o desenvolvimento desses indicadores para os demais departamentos. Esse
documento está publicado em formato de livro. O professor Rodrigo Ferreira informou que esse Retrato
Acadêmico foi realizado pelo prof. Diego Mota e Siegrid com a participação de alguns alunos. Ressaltou
sobre os ganhos advindos desse trabalho tanto em nível individual quanto em nível gerencial. O professor
Sérgio Nazaré informou sobre algumas iniciativas que estão sendo adotadas no CCA e do investimento na
capacitação e desenvolvimento de técnicos e docentes. Relatou sobre as alterações no site do
departamento com vistas a modernização, maior transparência e informações. Também relatou sobre
demais ações adotadas para melhoria da comunicação e procedimentos administrativos. O professor José
Márcio ressaltou a importância de que essas ações sejam documentadas. O professor Roberto Ellery
informou sobre as dificuldades de comunicação com os alunos e da iniciativa de realização de eventos
para melhoria dessas questões. Também informou que a Universidade já conta com diversos indicadores
que possibilitam a avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação. A professora Christiana
concordou com a colocação do professor Roberto e sugeriu que a Reitoria fosse consultada sobre quais
indicadores estão sendo solicitados além daqueles que já são produzidos. O professor Rodrigo Ferreira
informou que irá compartilhar o documento elaborado pelo ADM com os demais conselheiros. O
professor José Márcio ressaltou que teve conhecimento dessa solicitação a pouco tempo e que por isso o
cumprimento do prazo ficou prejudicado. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e vinte e cinco
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 Jose Marcio Carvalho, Presidente do Conselho da FACE,
em 19/08/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Miriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária
Executiva da FACE, em 23/08/2021, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7052548 e
o código CRC 4A9F71A8.
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