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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA (124ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dez dias do mês de março do ano
de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta e dois minutos, por meio da plataforma Microsoft Teams, 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, Tomás de Aquino Guimarães - Representante do ADM, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré - Chefe do Departamento de
Ciências Contábeis e Atuariais (CCA), Alex Laquis Resende - Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Jomar Miranda Rodrigues Representante do CCA, Roberto de Góes Ellery Júnior - Chefe do Departamento de Economia (ECO), Daniela Freddo - Coordenadora do
Curso de Economia, Ana Carolina Pereira Zoghbi - Representante do ECO, Franco de Matos - Chefe do Departamento de Gestão de Políticas
Públicas (GPP), Camilo Negri - Coordenador do Curso de Gestão de Políticas Públicas, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos
Centros, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira, Representante dos técnico-administrativos. Esteve presente, como ouvinte, a professora
Danielle Montenegro Salamone Nunes (CCA). 1. INFORMES: 1.1. O professor Eduardo Tadeu, Presidente da reunião, informou sobre a
nova representação do GPP no Conselho, conforme processo SEI 23106.010567/2021-44 e deu boas vindas à professora Magda de Lima
Lúcio que será a nova representante. 1.2 O professor Eduardo informou sobre a publicação do Ato da Direção da FACE nº 04/2021
(6340250) que subdelega competência às Chefias de Departamentos no âmbito da FACE para proceder a análise e aprovação dos pedidos
de colaboração esporádica, e apreciação dos relatórios de atividades autorizadas exercidas nessa condição, conforme processo
SEI 23106.019928/2021-18. O professor Tomás pediu a palavra e agradeceu a iniciativa da Direção, uma vez que assim, os processos
seriam melhor acompanhados. 1.3 A professora Maria Eduarda Tannuri informou sobre o e-mail recebido na segunda-feira (08/03/2021)
sobre a nova proposta de calendário letivo enviado pelo CEPE. O professor Eduardo sugeriu que o assunto fosse discutido pelo Conselho
de modo que fosse enviado um posicionamento ao CEPE. Após discussão, o Presidente da reunião, sugeriu o seguinte encaminhamento: a
professora Maria Eduarda irá providenciar junto com os chefes de departamento e os coordenadores de curso, documento a ser
encaminhado ao CEPE explicitando as dificuldades percebidas pela FACE para o cumprimento da proposta. O encaminhamento foi
aprovado por unanimidade. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: O professor Alexandre Maduro solicitou inversão nos pontos de pauta
para que o item 2.9 fosse apreciado inicialmente e justificou que precisará se ausentar no decorrer da reunião. A solicitação de inversão de
pauta foi aprovada por unanimidade. 2.9 Relatório de cumprimento de objeto e avaliação dos resultados do I Curso de Especialização em
Compliance e Governança, parecer 6391373, processo SEI 23106.137189/2017-69: aprovado por unanimidade. 2.1 Análise e aprovação
da Ata da 123ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 10/02/2021, SEI 6308476: aprovada por unanimidade. 2.2 Documentos
despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Memorando de Entendimento a ser celebrado entre a UnB e a instituição estrangeira Universidade
de Bari Aldo Moro (em nome do Consórcio do Mestre Conjunto Erasmus Mundus em Economia da Globalização e Integração Europeia,
EGEI), processo SEI 23106.005316/2021-48: aprovado por unanimidade. 2.2.2 Parecer 6348353 referente ao cumprimento de objeto e
avaliação dos resultados finais do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 19-011-00-EME, firmado entre o Estado-Maior do Exército
e a Universidade de Brasília, para realização do "Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos", processo
SEI 23106.049617/2019-69: aprovado por unanimidade. 2.2.3 Parecer 6353355 referente ao cumprimento de objeto e avaliação dos
resultados finais do Curso de Mestrado Profissional em Economia, com área de Concentração: Gestão Econômica de Inovação Tecnológica,
realizado pelo Departamento de Economia da Universidade de Brasília em parceria com Agência Espacial Brasileira (AEB), processo
SEI 23106.040721/2020-21: aprovado por unanimidade. 2.3 Comissão para encaminhar o processo de consulta do novo (a) Diretor (a) e
Vice- Diretor (a) da FACE, elaborando o regulamento, propondo as datas e tomando as demais providências necessárias para a condução
do processo, Ato 6368364, processo SEI 23106.022667/2021-13. O professor Eduardo apresentou a Comissão designada e passou a
palavra para o professor Franco, membro da Comissão, para apresentar a proposta de Resolução. O professor Franco informou sobre as
datas propostas para a consulta e sobre a discussão no âmbito da comissão sobre o peso dos votos. Relatou que parte da
comissão entende que deve se manter o peso utilizado pela Reitoria e a orientação da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da
Educação Nacional), no entanto, parte dos membros entende que deve-se manter os pesos utilizados nas consultas passadas para direção
da FACE. Após apresentar a Resolução o professor Franco solicitou que os artigos relativos aos pesos e as datas fossem apreciados pelo
Conselho uma vez que não houve consenso no âmbito da Comissão. As propostas apresentadas são: 1ª proposta - Peso de 2/3 para
docentes e técnico-administrativos e 1/3 para discentes (modelo utilizado nas consultas passadas); 2ª proposta - Peso 70 para docentes;
15 para técnico-administrativos e 15 para discentes. Após discussão os Conselheiros deliberaram pela aprovação da 1ª proposta que foi
aprovada com 12 votos a favor e 1 voto contra. O calendário proposto para a consulta foi aprovado por unanimidade. 2.4 Projeto de
pesquisa Tributação e Financiamento da Inovação - Curso de Mestrado Profissional em Economia, com área de Concentração: Gestão
Econômica de Inovação Tecnológica, realizado pelo Departamento de Economia da Universidade de Brasília em parceria com Agência
Espacial Brasileira (AEB), processo SEI 23106.040721/2020-21: aprovado por unanimidade. 2.5 Afastamento para pós-graduação
(doutorado) da professora Lorena Almeida Campos, período 22/05/2021 a 31/01/2025, processo SEI 23106.004024/2021-98: aprovado
por unanimidade. 2.6 Parecer 6400277 acerca do relatório de cumprimento de objeto e avaliação dos resultados do projeto "Pesquisa e
Desenvolvimento de Modelos, Métodos e Tecnologias de Gestão Organizacional e de Pessoas para o Tribunal Superior Eleitoral", processo
SEI 23106.146461/2018-82: aprovado por unanimidade. 2.7 Cessão do professor Herbert Kimura para assumir o cargo de Diretor de
Inteligência Estratégica e Novos Negócios na Agência Espacial Brasileira (AEB), processo SEI 01350.000101/2021-14: aprovada por
unanimidade. 2.8 Credenciamento de pesquisador colaborador assistente no PPGA - Silvana Saionara Gollo, processo
SEI 23106.136337/2020-23: aprovado por unanimidade. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1 Credenciamento de pesquisadora colaboradora no PPGECO
- Tatiane Araújo, processo SEI 23106.021109/2021-31: aprovado por unanimidade. 3.2 Credenciamento de pesquisadora colaboradora no
PPGECO - Michele Cristina Silva Melo, processo SEI 23106.017662/2021-79: aprovado por unanimidade. 3.3 Indicação da professora
Olinda Maria Gomes Lesses como representante da FACE na Câmara de Carreira Docente: aprovada por unanimidade. 4. OUTROS
ASSUNTOS: A professora Maria Eduarda questionou com quem deverá trabalhar no documento a ser enviado ao CEPE acerca do
calendário letivo. Foram indicados os professores Olinda Maria, Camilo Negri, Daniela Freddo e Alex Laquis. Nada mais havendo a tratar às
dezesseis horas e quarenta minutos, o Presidente do Conselho 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 Executiva da FACE, em 11/03/2021, às 17:22,
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7184633&infra_sistema=…
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Tadeu Vieira, Diretor da FACE, em 11/03/2021, às 20:41, 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 6418509 e o código CRC 512B8800.

Referência: Processo nº 23106.010567/2021-44
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