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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA (127ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada aos dezessete dias do mês de
junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta e cinco 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 (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 Junior -
Chefe do Departamento de Economia, Daniela Freddo - Coordenadora do Curso de Economia, Franco de Matos - Chefe do Departamento
de Gestão de Polí�cas Públicas (GPP), Magda de Lima Lúcio - Representante do GPP, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos técnico-
administra�vos. Es�veram presentes, também, como convidados, os professores Eduardo Tadeu Vieira (CCA) e Maria Eduarda Tannuri
Pianto (ECO). Jus�ficaram ausência os seguintes membros: Marina Guerra, Camilo Negri, Vander Mendes Lucas, Olívia Fernanda Rocha de
Oliveira. Iniciada a reunião, o Presidente procedeu a seguinte pauta: 1. INFORMES: O Presidente do Conselho, professor José Márcio
Carvalho, informou do recebimento de três processos após o envio da convocação: 1- 23106.043697/2021-63, solicitação de
credenciamento de pesquisador colaborador Jorge Thompson Araújo (PPGECO); 2- 23106.066208/2021-41 - solicitação de
credenciamento de pesquisador colaborador George Henrique de Moura Cunha (PPGECO) e, 3- 23106.081914/2018-18 - relatório final de
estágio probatório da professora Vanessa Cabral Gomes (ADM) e consultou ao Conselho sobre a possibilidade de inclusão destes processos
para deliberação extra pauta: a inclusão dos processos como extra pauta foi aprovada por unanimidade. 2. PARA ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 126ª Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 19/05/2021 (6687408): aprovada por
unanimidade. 2.2 Documentos despachados "Ad Referendum": não houve documentos despachados "Ad Referendum". 2.3 Plano de
Con�ngência da FACE, Resolução CAD nº 0006/2021 (6521363), processo SEI 23106.066192/2021-77. A professora Magda Lúcio sugeriu a
inclusão de um parágrafo no documento ressaltado o fato de que a comissão não possui profissionais especialistas em bio-segurança e
que, portanto, o Plano de Con�ngências teria responsabilidades limitadas. A professora Maria Eduarda Pianto fez esclarecimentos e
solicitou uma sugestão de redação. Diversos professores compar�lharam as preocupações da professora Magda Lúcio: Colocado em
votação, o item foi aprovado por unanimidade. A Professora Maria Eduarda se encarregou de fazer os ajustes finais no texto do Plano de
Con�ngências da FACE. 2.4 Orçamento FACE 2021, processo SEI 23106.064192/2021-32. O presidente da sessão solicitou ao Ex-Diretor que
explicasse como foi feita a distribuição dos recursos no orçamento da faculdade. O Professor Eduardo Vieira fez uma explicação detalhada
dos critério de distribuição e sua evolução histórica na FACE. Colocado em votação, a proposta de distribuição dos recursos, conforme
consta no processo foi aprovada por unanimidade. 2.5 Parecer6744894, referente a prestação de contas parcial do TED firmado com o
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) - turma de Mestrado Profissional em Administração (PPGA), processo
SEI 23106.154937/2017-78: parecer aprovado por unanimidade. 2.6 Solicitação de afastamento para doutorado do professor Rildo e Silva,
lotado no CCA, no período de 27/07/2021 a 07/11/2024, para cursar Doutorado Profissional em Ciências Contábeis e Administração na
FUCAPE, processo SEI 23106.130211/2020-45: aprovada por unanimidade. A professora Daniela Freddo pediu a palavra e solicitou a
inversão de pauta para que os processos extra pauta do PPGECO fossem deliberados antes dos demais itens de pauta. O Presidente do
Conselho colocou a solicitação de inversão de pauta em votação: inversão aprovada por unanimidade. 3.1 Solicitação de credenciamento
de pesquisador colaborador Jorge Thompson Araújo (PPGECO), processo SEI 23106.043697/2021-63: aprovada por unanimidade. 3.2
Solicitação de credenciamento de pesquisador colaborador George Henrique de Moura Cunha (PPGECO), processo
SEI 23106.066208/2021-41: aprovada por unanimidade. Após deliberação desses dois itens extra pauta, o Presidente do Conselho
retornou a ordem da pauta. 2.7 Relatório de cumprimento de objeto - autorização para uso e exploração comercial à NBS, dos programas
de computador “Modelo Operacional de Infrasig de Sistema da Informação de Custo e Gestão Aplicado ao Setor Público – SICGESP” e
“Modelo Operacional de Repositório de Relatório de Custo Aplicado ao Setor Público – RECASP”, CCA, processo SEI 23106.045846/2021-29;
o processo foi re�rado de pauta para que seja apreciado pelo CCA. 2.8 Solicitação de licença capacitação do professor Pedro Paulo
Menezes Cavalcante, lotado no ADM, período 19/07/2021 a 19/10/2021, processo 23106.041623/2021-92: aprovada por unanimidade.
2.9 Recondução do professor Vander Mendes Lucas como Coordenador de Extensão da FACE e da professora Fá�ma de Souza Freire como
Vice Coordenadora de Extensão da FACE: aprovada por unanimidade. 2.10 Indicação de representante �tular e suplente na Câmara de
Extensão - CEX - professor Vander Mendes Lucas (�tular) e professora Fá�ma de Souza Freire (suplente): aprovada por unanimidade. 3.
EXTRA-PAUTA: 3.3 Relatório final de estágio probatório da professora Vanessa Cabral Gomes (ADM), processo SEI 23106.081914/2018-18:
aprovado por unanimidade. O presidente da sessão acrescentou uma demora muito grande para a emissão dos pareceres referentes ao
processo da professora Vanessa Cabral. Ressaltou que adotará o princípio de indicar um prazo para emissão de parecer por parte do
parecerista. O professor Rodrigo Ferreira reforçou a necessidade de se estabelecer prazos para emissão de pareceres. 3.4 O professor
Eduardo Tadeu Vieira propôs que fosse realizado elogio público ao presidente e membros da comissão que conduziu o processo eleitoral,
designada pelo Ato da FACE nº 06/2021 (6368364), professores Marcelo Driemeyer Wilbert (CCA), José Carneiro da Cunha Oliveira Neto
(ADM), Andrea Felipe Cabello (ECO) e Franco de Matos (GPP), o técnico-administra�vo Lourival Milhomem Filho (FACE) e a discente Wellya
Lyerlen Amaral Gomes Portela (CCA). O Presidente da reunião consultou o Conselho sobre a possibilidade de deliberação da proposta.
Após concordância do Conselho, a proposta de elogio público à Comissão foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às
dezesseis horas e quarenta minutos, o Presidente do Conselho, professor José Márcio Carvalho, 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 18/06/2021, às 16:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jose Marcio Carvalho, Conselheiro(a) da FACE, em 18/06/2021, às 21:36, 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 6803074 e o código CRC 48D0F5DD.



21/06/2021 SEI/UnB - 6803074 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7609835&infra_sistema=… 2/2

Referência: Processo nº 23106.010567/2021-44 SEI nº 6803074


