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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA (125ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos quatorze dias do mês de abril do
ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta e dois minutos, por meio da plataforma Microso� Teams, com a presença dos
seguintes Conselheiros: Eduardo Tadeu Vieira, Presidente do Conselho; Maria Eduarda Tannuri Pianto - Vice-Presidente do Conselho,
Carlos Rosano Peña - Chefe do Departamento de Administração, 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, Camilo Negri - Coordenador do Curso de Gestão de Polí�cas Públicas, Magda de Lima
Lúcio - Representante do GPP, Vander Mendes Lucas - Coordenador de Extensão, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos técnico-
administra�vos, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira - Representante dos técnico-administra�vos, Pedro Soares Bonisolo - Representante
Discente. Es�veram presentes, também, como convidados, Marcelo Driemeyer Wilbert (CCA), Mariana Guerra (CCA), José Márcio Carvalho
(ADM), Tiago Mota dos Santos (FACE), Danielle Montenegro Salamone (CCA), Cid Cunha da Silva (FACE). Jus�ficaram ausência: Franco de
Matos - Chefe do Departamento de Gestão de Polí�cas Públicas. 1. INFORMES: 1.1. O Presidente do Conselho iniciou a reunião
informando que conforme relatado na úl�ma reunião do Consuni a Universidade ainda não possui orçamento aprovado e que a decana do
DPO informou que provavelmente o orçamento da UnB será menor e consequentemente o orçamento das unidades também será. Nessa
úl�ma reunião do Consuni também foi apresentado Relatório sobre atuação do DPI e da CAPRO e informado que atualmente a FACE é a
maior unidade de captação de recursos da UnB, com 13 projetos em andamento que somam 97 milhões de reais. Outro informe referente
a reunião do Consuni, diz respeito ao estudo realizado por algumas áreas da UnB que demonstram a projeção da pandemia no Distrito
Federal que mo�vou o encaminhamento de documento ao Governador do GDF solicitando um lockdown mais restri�vo. O prof. Vander
Mendes Lucas informou sobre a abertura do edital das a�vidades da Semana Universitária 2021. A profa. Magda Lúcio informou sobre a
realização do Seminário Regional de Gestão e Governança em Educação Básica do Brasil, que consiste em projeto da FACE coordenado
pela profa. Magda Lúcio do GPP e pelo prof. José Marilson Dantas do CCA. O prof. Vander Mendes Lucas informou ainda sobre o prazo para
a curricularização da extensão que foi alterado de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. 1.2 O Presidente da reunião passou a
palavra para o prof. Marcelo Wilbert, Presidente da Comissão nomeada para encaminhar o processo de consulta do novo Diretor (a) e
Vice-Diretor (a) da FACE, para informar sobre o andamento da consulta. O prof. Marcelo informou que o programa a ser u�lizado garante o
sigilo dos votos e foi u�lizado na consulta para Reitoria, para o CCA e também pela AdUnB. No entanto, o Laboratório La�tude, a FGA e a
STI não poderão auxiliar no u�lização do sistema. Nesse caso, não será realizado o dowloand do programa e será u�lizado aquele que está
disponível no site, mesmo que com alguns desafios. Os professores Roberto Ellery e Tomás de Aquino, agradeceram e parabenizaram os
professores José Márcio e Mariana Guerra pela inscrição da chapa. 1.3  O Presidente da reunião informou sobre a homologação da chapa
única para concorrer aos cargos de Diretor e Vice-Diretor da FACE, que é composta pelos professores José Márcio Carvalho (ADM) e
Mariana Guerra (CCA); 1.4 O Presidente do Conselho informou que recebeu solicitação dos professores José Márcio e Mariana Guerra para
apresentação da chapa no Conselho e ques�onou os membros do Conselho sobre essa possibilidade. O Conselho aprovou a solicitação e a
palavra foi passada aos candidatos à Diretor e Vice-Diretor. Os professores José Márcio e Mariana agradeceram o trabalho realizado pela
Comissão eleitoral e aos membros do Conselho pela oportunidade, se apresentaram e fizeram uma breve apresentação sobre a
proposta dos trabalhos para a FACE. 1.5 O Prof. Eduardo Tadeu informou sobre a necessidade de elaboração do Plano de Con�ngência da
FACE, conforme demanda encaminhada pela Reitoria, Resolução CAD nº 0006/2021 (6521363), processo SEI 23106.039003/2021-93 e
informou sobre a atualização da Comissão Local da FACE. A professora Magda Lúcio se colocou à disposição para auxiliar com a elaboração
do plano. 1.6 O Presidente do Conselho informou sobre o Ato da FACE nº 10/2021 (6491553), que delega competência às Chefias de
Departamentos vinculados à FACE para análise e assinatura das declarações de não prejuízo de que trata o art. 1º, § 1º, I, "e" da Resolução
CAPRO nº 0001/2019, processo SEI 23106.036145/2021-07. 1.7 O Prof. Eduardo Tadeu informou sobre o Ato da Direção da FACE nº
12/2021, que nomeia comissão para realizar o planejamento de aquisições e ações estratégicas para elaboração do Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da FACE, visando a u�lização dos recursos indiretos alocados nas fundações de apoio, processo
SEI 23106.040546/2021-53. 1.8 O Presidente do Conselho apresentou a prestação de contas dos gastos com infraestrutura nos anos de
2019 e 2020 e no início de 2021, processo SEI 23106.040495/2021-60. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata
da 124ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 10/03/2021 (SEI 6418509): aprovada com uma abstenção. 2.2 Documentos
despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Projeto in�tulado "Primeiro Fórum de Pesquisadores em Organizações do Terceiro Setor", processo
SEI 23106.105686/2020-01: homologado por unanimidade. 2.2.2 Projeto in�tulado "Segunda Conferência Internacional do Terceiro
Setor", processo SEI 23106.107538/2020-13: homologado por unanimidade. 2.2.3 Projeto in�tulado "Desempenho e sustentabilidade das
organizações da sociedade civil", processo SEI 23106.105658/2020-86:  homologado por unanimidade. 2.3 Indicação da professora
Josivania Silva Farias (ADM) como representante �tular da Câmara de Assuntos Comunitários (CAC), em subs�tuição a professora Olinda
Maria Gomes Lesses, processo SEI 23106.035875/2021-82: aprovada por unanimidade. 2.4 Elogio público aos membros da Comissão
Avaliadora para Progressão Funcional e Promoção da FACE, processo SEI 23106.040375/2021-62: aprovado por unanimidade. 2.5 Elogio
público aos membros da Comissão Examinadora para Progressão Funcional e Promoção da FACE, processo SEI 23106.040390/2021-
19: aprovado por unanimidade. 2.6 Parecer 6480804, Relatório de cumprimento de objeto e avaliação dos resultados do Curso de
Especialização em Orçamento e Polí�cas Públicas, processo 23106.103263/2017-43: Parecer aprovado por
unanimidade. 2.7 Parecer 6465820, Relatório de cumprimento de objeto e avaliação dos resultados do Projeto de Pesquisa em
Governança e Gestão do Sistema Único de Saúde, processo 23106.109275/2017-81: Parecer aprovado por unanimidade. 2.8 Afastamento
para pós-doutorado da professora Rosana de Freitas Boullosa, período 01/07/2021 a 20/06/2022, processo SEI 23106.136994/2020-71:
aprovado por unanimidade. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1 Contratação de empresa especializada em serviço de conteúdo econômico-financeiro
da Empresa Thomson Reuters denominado Refini�v Brasil Serviços Econômicos Ltda, processo SEI 23106.037015/2021-83: aprovada por
unanimidade. 3.2 Contratação de empresa especializada em serviço de conteúdo econômico-financeiro da Empresa Economá�ca So�ware
de Apoio a Inves�dores, processo SEI 23106.037011/2021-03: aprovada por unanimidade. 3.3 Projeto in�tulado Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Gestão de Projetos, processo 23106.036199/2021-64: aprovado por unanimidade, desde que as pendências elencadas no
despacho 6554724 sejam supridas. 3.4 Parecer 6555460 referente ao relatório de cumprimento de objeto e de execução financeira do
projeto de pesquisa in�tulado Desenvolvimento de Modelo Matemá�co de Dimensionamento da Força de Trabalho para o Supremo
Tribunal Federal, processo SEI 23106.057959/2019-52: Parecer aprovado por unanimidade. 3.5 Solicitação de licença capacitação do
professor Ricardo Silva Azevedo Araujo (ECO), período 01/07/2021 a 28/09/2021, processo SEI 23106.033232/2021-02: aprovada por
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unanimidade. Nada mais havendo a tratar às dezessete horas, 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 Execu�va da FACE, em 15/04/2021, às 14:46,
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 15/04/2021, às 17:39, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6556025 e o código CRC D9D7B0E2.
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