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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA (130ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e
vinte e um, às quatorze horas e quarenta 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, Rodrigo Rezende Ferreira - Chefe do Departamento de
Administração, Olinda Maria Gomes Lesses - Coordenadora do Curso de Graduação do ADM, Danielle
Montenegro Salamone Nunes - Vice Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCA),
Jomar Rodrigues Miranda - Representante do CCA, Roberto de Góes Ellery Junior - Chefe do
Departamento de Economia, Daniela Freddo - Coordenadora de Graduação do ECO, Ana Carolina Pereira
Zoghbi - Representante do ECO, Chris�ana Soares de Freitas - Chefe do Departamento de Gestão de
Polí�cas Públicas (GPP), Magda de Lima Lúcio - Representante do GPP, Elizânia de Araújo Gonçalves -
Representante dos técnico-administra�vos. Jus�ficaram ausência: Tomás de Aquino Guimarães -
Representante do ADM, Vander Mendes Lucas - Coordenador de Extensão, Camilo Negri- Coordenador
de Graduação do GPP, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira Dias - Representante dos técnico-
administra�vos. Iniciada a reunião, o Presidente procedeu a seguinte pauta: 1. INFORMES: 1.1 O
professor Roberto Ellery informou que a outorga do �tulo de Professor Emérito ao professor Joaquim
Pinto de Andrade foi aprovada pelo Consuni em sua 489ª Reunião. 1.2 A professora Magda Lúcio
informou que o GPP irá u�lizar o material já existente no departamento para compor o plano de melhoria
dos indicadores acadêmicos. O professor José Márcio solicitou que o documento do GPP fosse
compar�lhado com os conselheiros para auxiliar os demais departamentos na elaboração de seus planos.
1.3 Maior facilidade para recebimento de doações por parte da Universidade de Brasília. O Presidente do
Conselho, professor José Márcio, informou que na úl�ma reunião do Consuni foi relatado que os
procedimentos para recebimento de doações por parte da Universidade foram facilitados. Estão
facilitadas as doações de pessoas �sicas e jurídicas, a exemplo da reforma do ICC que está sendo
realizada com recursos doados por um Sheik dos Emirados Árabes. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO:
2.1 Análise e aprovação da Ata da 129ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 17/08/2021,
documento SEI 7052548: aprovada por unanimidade. 2.2 Documentos despachados "Ad Referendum":
não houve. 2.3 Subs�tuição da professora Danielle Montenegro Salamone Nunes (CCA) como
representante �tular na Câmara de Graduação (CEG) pelo professor Wagner Rodrigues (CCA): aprovada
por unanimidade. 2.4 Indicação da professora Danielle Montenegro Salamone Nunes (CCA) como
Coordenadora de Extensão em subs�tuição ao professor Vander Mendes Lucas (ECO). O Presidente do
Conselho agradeceu ao professor Vander pelo trabalho realizado frente a Coordenação de Extensão da
FACE e parabenizou a professora Danielle pela nova função. Colocado em discussão, o item
foi aprovado por unanimidade. 2.5 Subs�tuição do professor Vander Mendes Lucas (ECO) como
representante �tular na Câmara de Extensão (CEX) pela professora Danielle Montenegro Salamone
Nunes (CCA): aprovada por unanimidade. 2.6 Escolha dos representantes �tular e suplente da FACE no
Consuni. Resultado da Consulta aos docentes: professor Eduardo Tadeu Vieira eleito como representante
�tular e professora Daniela Freddo como representante suplente, processo SEI 23106.091503/2021-36: A
professora Chris�ana, membro da Comissão Permanente de Consultas à Comunidade da FACE, informou
sobre os trabalhos realizados pela comissão, bem como sobre os resultados da Consulta. O professor José
Márcio agradeceu o trabalho da Comissão, assim como o trabalho realizado pelo professor Roberto Ellery
enquanto atuou como representante �tular do Consuni e também ao professor Carlos Rosano Peña que
atuou como representante suplente. O professor Roberto Ellery agradeceu a oportunidade de
representação no Consuni e parabenizou os professores escolhidos para a nova função. Colocado em
discussão, o item foi aprovado por unanimidade. 2.7 Indicação de membro suplente na Câmara de
Carreira Docente (CCD), em subs�tuição ao professor Andrei Domingues Cechi (ECO), processo
SEI 23106.101260/2021-51. O item foi re�rado de pauta e será deliberado na próxima reunião do
Conselho da FACE. 2.8 Solicitação de afastamento para pós-doutorado do professor Marcelo Oliveira
Torres (ECO), período 20/12/2021 a 19/122022, processo SEI 23106.094191/2021-12: aprovada por
unanimidade. 2.9 Solicitação de afastamento para pós-doutorado do professor Fabrício Oliveira Leitão
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(ADM), período 01/07/2022 a 30/06/2023, processo SEI 23106.099593/2021-11: aprovada por
unanimidade. 2.10 Solicitação de licença capacitação da professora Helena Araújo Costa, período
01/02/2022 a 01/05/2022, processo SEI 23106.095686/2021-69: aprovada por unanimidade.
2.11 Pareceres 7098308 e 7091316, referentes ao relatório de cumprimento do objeto do projeto de
pesquisa in�tulado "MBA em Gestão de Pessoas no Setor Público" ministrado pelo ADM para o Senado
Federal, processos SEI 23106.117819/2018-60 e 23106.091834/2021-76: item aprovado com uma
abstenção. 2.12 Parecer 7139425, referente ao relatório de cumprimento do objeto do projeto de
pesquisa in�tulado "Estudo Cien�fico, Mapeamento de Competências e Revisão da Matriz Curricular do
Cargo de Guarda Civil Municipal", processo SEI 23106.118339/2019-05: aprovado por
unanimidade. 2.13  Parecer 7140552, referente ao mérito acadêmico e cien�fico do projeto de pesquisa
in�tulado "Ações conjuntas para a produção de material informa�vo e instrucional e promoção de
educação em equilíbrio trabalho-família" a ser realizado entre a UnB e o Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos (por meio da Secretaria Nacional da Família), processo SEI 23106.101000/2021-86:
aprovado por unanimidade, desde que os documentos ausentes iden�ficados no
Despacho 7150572 sejam anexados ao processo. 2.14 Levantamento de inicia�vas de extensão em cada
departamento vinculado à FACE, visto a indicação de mudanças curriculares para integrar a�vidades de
extensão aos projetos polí�cos pedagógicos dos cursos de graduação. O Presidente solicitou aos
departamentos que verifiquem as alterações curriculares e de que modo serão inseridas nos cursos de
graduação. Informou que se trata de uma mudança nacional e que demanda uma par�cipação maior dos
alunos em a�vidades de extensão que deverão constar na matriz curricular. A professora Daniela Freddo
relatou acreditar que a mudança não será drás�ca mas que irá acontecer de forma gradual. Além disso,
colocou como preocupação a possibilidade de liberar o professor que atua nas disciplinas de extensão da
carga de ensino. Este ponto de pauta não foi deliberado. O Presidente da sessão solicitou que os
departamentos comecem a planejar tais mudanças e informou que o assunto será deliberado pelo
Conselho em breve 2.15 Levantamento de inicia�vas de internacionalização em cada departamento
vinculado à FACE, visto a necessidade de intensificar e coordenar os esforços de internacionalização
da Faculdade. O professor José Márcio informou sobre a importância de acelerar os processos de
internacionalização dos cursos da FACE. O professor Roberto Ellery disse concordar com essa necessidade
e citou alguns esforços de internacionalização realizados no Departamento de Economia. Relatou que a
maior dificuldade encontrada se refere ao fluxo regular de oferta de disciplinas voltadas para o público
internacional e sugeriu esforços para que algumas disciplinas com esse obje�vo sejam ofertadas
regularmente. O professor Rodrigo informou que o ADM já oferta disciplinas em inglês há seis anos e que
o processo de internacionalização já está bem encaminhado no departamento, inclusive com vários
termos de cooperação firmados com universidades internacionais. A professora Mariana Guerra sugeriu
que fosse agendada uma reunião com representantes dos departamentos para levantar as ações de
internalização realizadas em cada departamento. A professora Chris�ana Freitas informou sobre o
interesse do GPP em par�cipar da discussão e implementação das ações e disse estar de acordo com a
proposta da professora Mariana Guerra. Encerrando a discussão sobre esse ponto de pauta, o Presidente
do Conselho,  professor José Márcio, sugeriu que cada departamentos faça a indicação dos responsáveis
por par�ciparem da discussão e da implementação das inicia�vas de internacionalização da Faculdade.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, professor José Márcio agradeceu a par�cipação
dos conselheiros e às dezesseis horas, 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 Jose Marcio Carvalho, Presidente do Conselho da FACE,
em 16/09/2021, às 10:36, 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
Execu�va da FACE, em 16/09/2021, às 10:49, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7159631 e
o código CRC 8E756AD3.

Referência: Processo nº 23106.010567/2021-44 SEI nº 7159631


