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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA (126ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dezenove dias do mês de maio do
ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta, 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 Ciência Contábeis e Atuariais, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA,
Roberto de Góes Ellery Júnior - Chefe do Departamento de Economia (ECO), Daniela Freddo - Coordenadora do Curso de Economia, Franco
de Matos - Chefe do GPP, 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. Es�veram
presentes, também, como convidados, Cid Cunha da Silva (FACE), Lourival Milhomem Filho (FACE), José Márcio Carvalho
(ADM). Jus�ficaram ausência: Olívia Fernanda Rocha de Oliveira. 1. INFORMES: 1.1. O Presidente do Conselho iniciou a reunião
informando que esta, provavelmente será a úl�ma reunião do Conselho da FACE presidida por ele, visto que o mandato de Diretor e Vice-
Diretora dos professores Eduardo Tadeu e Maria Eduarda Tannuri termina em 06 de junho de 2021. 1.2 Informou também que no dia 23
de abril de 2021, aconteceu uma Reunião Extraordinária do Conselho Universitário (Consuni) em comemoração aos 59 anos da
Universidade de Brasília. Nessa reunião foram homenageados ex-alunos de destaque da Universidade, sendo que um deles foi aluno da
FACE, mais especificamente do Departamento de Economia, Leonardo Almeida Bursztyn. Informou ainda que essa homenagem irá
acontecer todos os anos e ressaltou o orgulho da FACE em ter �do um aluno destaque homenageado na grande área de Ciências Sociais
Aplicadas. O Conselheiro Roberto Ellery ressaltou a dedicação e o destaque que sempre teve desde o curso de graduação e que hoje atua
como professor da Universidade de Chicago. 1.3 Orçamento 2021: O Presidente do Conselho informou que o orçamento da UnB referente
ao exercício de 2021 foi aprovado na Câmara de Planejamento e Administração (CPLAD) e no Conselho de Administração (CAD), mas ainda
não foi aprovado no Consuni. Por esse mo�vo, o orçamento da FACE ainda não poderá ser apreciado pelo Conselho. A previsão é que a
FACE receba o valor de R$ 906.309,00 (novecentos e seis mil, trezentos e nove reais). 1.4 O Conselheiro Vander Mendes Lucas informou
sobre a Semana Universitária que acontecerá no período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2021. O prazo para submissão das
a�vidades à Coordenação de Extensão da FACE foi prorrogado até o dia 28 de maio de 2021. Também informou sobre a prorrogação da
curricularização da extensão para o dezembro de 2022. A Universidade criou uma Comissão entre o Decanato de Graduação e o Decanato
de Extensão que estão realizando reuniões com grupos de departamentos para discussão do assunto. 2. PARA ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 125ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 14/04/2021 (SEI 6556025); aprovada
por unanimidade; 2.2 Documentos despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Relatório final de estágio probatório da professora Lorena
Almeida Campos (CCA), conforme parecer 6551851, processo SEI 23106.003723/2018-15: homologado por unanimidade. 2.3 Relatório de
Gestão - Direção da FACE, junho de 2017 a junho de 2021, processo SEI 23106.053235/2021-54: o Presidente do Conselho apresentou as
principais ações realizadas pela Direção da FACE durante a sua gestão e da professora Maria Eduarda. Os Conselheiros Jomar Miranda,
Roberto Ellery, Tomás de Aquino, Magda Lúcio, Sérgio Nazaré, Olinda Gomes, Daniella Freddo, Carlos Rosano e Franco de Matos
agradeceram e parabenizaram o empenho do professor Eduardo e da professora Maria Eduarda enquanto es�veram a frente da Direção
da FACE. O professor Tomás de Aquino pediu que fosse registrado em Ata, elogio do Conselho da FACE aos professores Eduardo e Maria
Eduarda: o registro de elogio foi aprovado por unanimidade. Relatório de Gestão: aprovado por unanimidade. 2.4 Homologação do
resultado da consulta para novo Diretor (a) e Vice-Diretor (a) da FACE, processo 23106.022667/2021-13: resultado homologado por
unanimidade. 2.5 Minuta de Resolução do Cepe que ins�tui normas sobre alteração do regime de trabalho dos docentes da UnB,
apresentada na 623ª Reunião do Cepe, realizada em 15/04/2021, processo SEI 23106.094510/2020-17. Proposta do GPP de alteração no
7º ar�go. Sugestão: "Art. 7º O pedido de alteração do regime de trabalho para TP-20 ou TI-40 poderá ser subme�do apenas após
decorridos pelo menos 5 (cinco) anos do ingresso do interessado no regime DE-40 na Universidade de Brasília. § 1o Não serão computados
para a integralização do tempo os períodos de cessão, licença prêmio e outras licenças, exceto as licenças à gestante e para tratamento de
saúde.” A proposta foi aprovada por unanimidade. 2.6. Indicação dos representantes da FACE no CEPE: representante do Conselho
(membro �tular); representantes dos coordenadores (membros �tular e suplente). O Presidente do Conselho propôs a recondução da
professora Adriana Amado como representante do Conselho, a indicação do professor Camilo Negri como representante �tular dos
coordenadores e a recondução da professora Olinda Maria como representante suplente dos coordenadores. O professor Roberto Ellery
fez a proposta de que caso a professora Adriana não possa ser reconduzida como membro representante �tular do Conselho, que seja
indicada como representante suplente e que a professora Beatriz Morgan, atual representante suplente, seja indicada como membro
�tular: Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 2.7 Indicação de representante da FACE na Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação (CPP) - membro �tular. O Presidente do Conselho propôs a recondução do professor Paulo Augusto Pe�enuzzo de Bri�o:
aprovada por unanimidade. 2.8 Concessão do �tulo de Mérito Universitário ao servidor Eugênio Pacelli de Oliveira (CCA),
processo 23106.043038/2021-27: aprovada por unanimidade. 2.9 Relatório de cumprimento de objeto e avaliação dos resultados do
projeto "I Curso de Especialização em Governança Pública de Sistemas e Serviços de Saúde", processo SEI 23106.045848/2021-18:
aprovado por unanimidade. 2.10 Projeto de pesquisa in�tulado "Estudo cien�fico, mapeamento de competências, trilhas de
aprendizagem e modelos de gestão do programa equilíbrio trabalho/família", processo SEI 23106.023138/2021-37; aprovado por
unanimidade. 2.11 Relatório de cumprimento de objeto e avaliação dos resultados do projeto "Acordo de cooperação entre a UnB e
a Soka University", processo SEI 23106.029471/2021-50: aprovado por unanimidade. 2.12 Parecer 6657929, Relatório de cumprimento de
objeto e avaliação dos resultados do Mestrado Profissional em Administração Pública que tem como objeto a capacitação de servidores do
quadro efe�vo da Universidade Federal do Acre, processo 23106.069956/2019-61: aprovado por unanimidade. 3. EXTRA-
PAUTA: 3.1 Proposta de criação da disciplina opta�va (4 créditos) LGBT nas organizações (ADM), processo SEI 23106.025338/2021-
24: aprovado com um voto contrário. 3.2 Projeto de pesquisa in�tulado "Curso de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em
Administração Pública - Turma Ministério da Educação - MEC" (PPGA), processo 23106.141877/2019-95: aprovado por unanimidade. 4.
OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Plano de con�ngência da FACE: a Conselheira Maria Eduarda relatou como está o processo de elaboração do
plano de con�ngência e ressaltou que o prazo para conclusão e disponibilização no site da FACE já está finalizando. Após manifestação dos
conselheiros e uma discussão sobre o assunto o Presidente informou que a Comissão con�nuará trabalhando na elaboração do plano e
que se for necessário, será convocada uma reunião extraordinária para deliberar sobre o assunto. 4.2 O Presidente do Conselho agradeceu
à professora Maria Eduarda pelo trabalho realizado durante os quatro anos da gestão e aos servidores técnico-administra�vos e
funcionários terceirizados da Direção da FACE, sem o qual todo o trabalho realizado não teria sido possível. Em seu agradecimento, o
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Presidente do Conselho citou nominalmente cada membro da equipe: Anatália da Silva, Cid Cunha, Edu Ricardo, Eloísa Torlig, Gilmar de
Oliveira, Joaquim Messias, Lourival Milhomem, Maria Antônia, Míriam Oliveira, Renato Pereira, Tiago Mota e também aos servidores
Cláudia Rosana, que esteve na FACE e agora atua na Universidade Federal do Ceará, Roseane Cou�nho e Manoel Paixão, servidores
aposentados; à funcionária terceirizada Simone de Melo e Silva Queiroz, que pediu desligamento em 2018 e também agradeceu e lembrou
a funcionária Patrícia Luzia Pavoski, falecida em 2020.  Também agradeceu aos membros do Conselho da FACE, aos departamentos,
coordenações de graduação e pós-graduação. A professora Maria Eduarda também agradeceu o apoio de toda a equipe da Direção da
FACE e ao professor Eduardo por todo o período em que es�veram na gestão da FACE. 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
presenta 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 24/05/2021, às 09:46,
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 24/05/2021, às 09:52, 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 6687408 e o código CRC 44FFE0D8.
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