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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (131ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada aos dezenove dias do mês de outubro 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, Rodrigo Rezende
Ferreira - Chefe do Departamento de Administração, 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, Roberto de Góes Ellery
Junior - Chefe do Departamento de Economia, Daniela Freddo - Coordenadora de Graduação do ECO, 
Camilo Negri - Coordenador do Curso de Gestão de Polí�cas Públicas, Magda de Lima Lúcio -
Representante do GPP, Elizânia de Araújo Gonçalves - Representante dos técnico-administra�vos,
Danielle Montenegro Salamone Nunes - Coordenadora de Extensão, Pedro Soares Bonisolo -
Representante discente. Jus�ficaram ausência: Mariana Guerra, Jomar Rodrigues Miranda, Chris�ana
Soares de Freitas. Esteve presente, como convidada a professora Siegrid Guillaumon Dechandt. Iniciada a
reunião, o Presidente procedeu a seguinte pauta: 1. INFORMES: 1.1 Encerramento de a�vidades do
exercício de 2021, processo SEI 23106.097200/2021-27. O Presidente do Conselho, professor José Márcio
informou sobre o envio do processo aos departamentos e solicitou atenção aos prazos informados no
referido processo. Relatou ainda sobre a dificuldade dos processos para compras de materiais.
1.2 Resultado dos editais de apoio publicados pela FACE. Aprovação da solicitação encaminhada pelo
professor Rodrigo de Souza Gonçalves (CCA e PPGCont) Editor-Chefe da Revista Contabilidade, Gestão e
Governança, referente ao Edital de auxílio para par�cipação de docentes da FACE, na condição de
Pesquisador (Editores Chefes) de periódicos cien�ficos, para publicação de Edições Extras, processo
SEI 23106.106484/2021-50. O Presidente da reunião informou sobre o resultados dos editais de apoio
que foram recentemente publicados pela FACE. Para o edital de apoio a pesquisador (editor chefe) foi
recebida e aprovada pelo Colegiado de Pós-Graduação e Pesquisa da FACE apenas uma proposta, do
professor Rodrigo Gonçalves do CCA. Quanto ao edital de apoio a par�cipação de eventos foi recebida e
aprovada até o momento uma única proposta. Ressaltou a importância da publicação dos editais e
incen�vou a par�cipação dos professores e discentes. 1.3 O professor Roberto solicitou a palavra e
registrou o elogio concedido pelo Colegiado do Departamento de Economia ao professor Edgar Reyes
pelo trabalho realizado como representante da FACE na Câmara de Pós-Graduação (CPP).
1.4 Afastamento da servidora Eloísa Gonçalves da Silva Torlig para término do curso de doutorado. O
Presidente do Conselho informou que foi concedido afastamento para doutorado à servidora Eloísa Torlig
por seis meses, prorrogáveis por mais seis, a par�r de janeiro de 2022. 1.4 Apresentação do Retrato
Acadêmico do ADM (Plano de Indicadores do ADM). Para este informe, o professor José Márcio,
Presidente da sessão passou a palavra à professora convidada Siegrid. A professora informou sobre a o
processo de construção do retrato acadêmico do ADM que é dividido nos sete eixos que compõem o
departamento. Relatou sobre a avaliação dos currículos la�es, verificando as publicações dos professores
do departamento, sobre as ações de extensão e sobre a percepção dos servidores técnico-administra�vos
sobre suas a�vidades. Por fim, falou sobre a importância do documento para subsidiar as ações do
departamento, tanto administra�vas quanto acadêmicas. O professor José Márcio ressaltou a
importância do documento e o professor Rodrigo Rezende parabenizou o trabalho realizado pela
professora Siegrid e colocou o ADM à disposição para auxiliar a construção dos planos dos demais
departamentos, caso necessário. 1.5 Apresentação da minuta do Plano de Indicadores do CCA. O
professor Sérgio Nazaré informou sobre o processo de construção da minuta do Plano de Indicadores do
CCA e que o departamento u�lizou o documento elaborado pelo ADM para auxiliar no processo. Relatou
que a minuta do Plano de Indicadores do CCA traz o histórico do departamento, bem como as ações que
estão sendo realizadas e propostas para melhoria das a�vidades do departamento. Informou que os
indicadores de curto, médio e longo prazo serão apreciados na próxima reunião do Colegiado do CCA. A
professora Magda Lúcio parabenizou o trabalho realizado pelo ADM e pelo CCA e informou que o GPP
está trabalhando na construção do Plano de Indicadores e que a minuta poderá ser apresentada na
próxima reunião do Conselho. 1.6 O Professor Sérgio Nazaré informou sobre o Congresso organizado pelo
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CCA "A contabilidade e os desafios da geração de valor" que acontecerá de maneira 100% virtual nos dias
17, 18 e 19 de novembro de 2021 e informou que todos os alunos dos cursos da FACE terão gratuidade
nas inscrições. O Presidente do Conselho, professor José Márcio ressaltou a importância da realização do
Congresso, parabenizou o CCA pela organização do evento e pela inicia�va de ampliar a gratuidade das
inscrições aos alunos de graduação dos demais cursos da FACE. 2. PARA ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 130ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em
17/08/2021, documento SEI 7052548. Deliberação: aprovada por unanimidade. 2.2 Documentos
despachados "Ad Referendum":  2.1 Subs�tuição de representantes de internacionalização da FACE -
professora Andrea Felippe Cabello (�tular) em subs�tuição ao professor José Márcio Carvalho e
professora Siegrid Guillaumon Dechandt (suplente) em subs�tuição a professora Andrea Felippe Cabello,
processo SEI 23106.105749/2021-01. O professor José Márcio informou que a Direção da FACE está
trabalhando na possibilidade de publicação de edital para pagamento de bolsa para os professores que
�verem projetos de parcerias aprovados em universidades internacionais e também com a tramitação
iniciada na UnB. Deliberação: indicações aprovadas por unanimidade. 2.3 Indicação da professora
Adriana Moreira Amado como representante suplente na Câmara de Carreira Docente (CCD) em
subs�tuição ao professor Andrei Domingues Cechi, processo SEI 23106.101260/2021-51. Deliberação:
indicação aprovada por unanimidade. 2.4 Indicação de representante suplente na Câmara de Assuntos
Comunitários (CAC) em subs�tuição ao professor Jales Dantas da Costa (ECO) - término do mandato
15/10/2021. Deliberação: o item foi re�rado de pauta e será apreciado na próxima reunião do
Conselho. 2.5 Indicação da professora Sheila Tolen�no (GPP) como representante �tular na Câmara de
Gestão de Pessoas (CGP) em subs�tuição a professora Fernanda Natasha Bravo Cruz (�tular) - término do
mandato 15/10/2021. Deliberação: indicação aprovada por unanimidade. 2.6 Inicia�vas para melhorar a
governança do por�ólio de projetos da FACE. O professor José Márcio relatou sobre os fatos ocorridos
com um dos projetos aprovados pelo Conselho da FACE. Informou sobre a cons�tuição da comissão de
sindicância inves�ga�va pelo professor Eduardo Tadeu Vieira, então Diretor da FACE e do rápido trabalho
realizado pela comissão. A Comissão indicou algumas questões que precisavam de ajustes e o relatório
foi enviado para as instâncias superiores da Universidade. Ressaltou a importância dos projetos e a
necessidade de melhorar a governança dos projetos e consequentemente da marca da FACE. O professor
Rodrigo Rezende informou sobre as ações realizadas pelo Departamento no sen�do de recuperar o
histórico dos projetos geridos pelo gestor do projeto em questão e que todas as ações foram tramitadas
dentro da normalidade no que diz respeito as responsabilidades do Departamento e da Direção da
Faculdade, ressaltando a importância de tramitação dos processos de acordo com a legislação e normas
vigentes. O professor Roberto Ellery informou que olhando o histórico da gestão dos projetos na
Universidade, o processo melhorou muito, no entanto, ainda tem muito a melhorar. Também
parabenizou o professor José Márcio pela inicia�va de iniciar a melhoria da governança dos projetos da
FACE e sugeriu que fosse realizado uma primeira conversa com os professores que trabalham com
a�vidades de captação de recursos. O professor José Márcio informou sobre a construção do por�ólio
que será composto pelos projetos com e sem recursos financeiros executados e em execução. Também
reforçou que todos os processos são analisados criteriosamente pela Direção da FACE antes de serem
pautados no Conselho e que não serão incluídos em pauta caso não sejam aprovados nos Colegiados,
especialmente os processos de projetos, que devem respeitar o check-list de documentos exigidos na
Resolução da CAPRO que regulamenta tal questão. A professora Magda Lúcio informou sobre a
dificuldade do levantamento dos projetos em execução na FACE pela Comissão designada para
elaboração do PDI da FACE. Relatou sobre a importância das ações de melhoria da governança inclusive
para melhor controle do repasse dos custos indiretos. 3. EXTRA-PAUTA: não houve documentos
deliberados extra-pauta. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Instrução norma�va da Reitoria sobre as a�vidades
à distância e presenciais da UnB. O Presidente da Comissão falou rapidamente sobre o retorno das
a�vidades presenciais. O professor Roberto Ellery informou sobre o interesse do Departamento de
Economia de retornar as a�vidades presenciais. O professor José Márcio informou que o posicionamento
da FACE quanto ao retorno presencial será deliberado na próxima reunião do Conselho. 4.2 A professora
Magda Lúcio falou sobre a preocupação com a forma que a Reitoria tem divulgado os procedimentos
para "denúncias na Ouvidoria" e como reclamações infundadas podem prejudicar os indicadores da
Faculdade e da Universidade como um todo. O professor Rodrigo Rezende também comentou sobre a
quan�dade de reclamações infundadas que o ADM vem recebendo. 4.3 O Presidente da Conselho falou
sobre a necessidade da construção do PDI da Faculdade a par�r dos resultados entregues pela Comissão
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presidida pelo professor Sérgio Nazaré e que a EMBRAPA tem um histórico muito interessante que pode
servir de inspiração. Disse ainda que esse trabalho poderá ser iniciado brevemente. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente do Conselho, professor José Márcio Carvalho agradeceu a par�cipação dos
conselheiros e às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, 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 20/10/2021, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jose Marcio Carvalho, Presidente do Conselho da FACE,
em 20/10/2021, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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