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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA (134ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
dois, 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, Adriana Moreira Amado -
Coordenação do Curso de Graduação do ECO, Sérgio Ricardo Nazaré Miranda - Chefe do Departamento
de Ciências Contábeis e Atuariais, Chris�ana Soares de Freitas - Chefe do Departamento de Gestão de
Polí�cas Públicas, Fernanda Natasha Bravo Cruz - Coordenação do Curso de Graduação do GPP, Magda de
Lima Lúcio - Representante do GPP, Elizânia de Araújo Gonçalves - Representante dos servidores técnico-
administra�vos, Danielle Montenegro Salamone Nunes - Coordenadora de Extensão. Jus�ficaram
ausência: Mariana Guerra, Camilo Negri, José Antônio de França, Olívia Fernanda Rocha de Oliveira Dias,
Roberto de Góes Ellery Junior, Alexandre Maduro de Abreu. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho
procedeu a seguinte pauta: 1. INFORMES: 1.1 Mapeamento realizado pelo DGP de demanda pelo cargo
de servidor assistente de aluno, processo SEI 23106.136381/2021-14. O Presidente do Conselho
informou sobre o levantamento de demanda de assistente de aluno que está sendo realizado pelo DGP e
que o processo foi encaminhado aos departamentos para análise da necessidade e manifestação. 1.2 O
professor Rodrigo Rezende informou que o Departamento de Administração está trabalhando em uma
proposta de ação para a comemoração dos 60 anos da UnB. Sem mais informes, o presidente do
Conselho, professor José Márcio solicitou autorização do Conselho para que os membros que se
encontram na reunião e que estão em gozo de período de férias possam deliberar sobre a pauta. Todos
os membros presentes concordaram e aprovação que os Conselheiros em período de férias votem nos
itens de pauta desta reunião. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 133ª
Reunião do Conselho da FACE, ocorrida em 19/10/2021, documento SEI 7436538; aprovada com duas
abstenções. 2.2 Documentos despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Projeto de pesquisa in�tulado
"Mestrado Profissional em Administração (MPA) para a capacitação de servidores e gestores públicos do
Departamento de Polícia Federal", coordenador pela professora Marina Figueiredo Moreira (PPGA),
processo SEI 23106.103909/2021-79. Deliberação: homologado por unanimidade. 2.2.2 Projeto de
pesquisa in�tulado "Mestrado Profissional em Economia - Área de concentração: Gestão Econômica de
Inovação Tecnológica", coordenador pelo professor Antônio Nascimento Junior, processo
SEI 23106.127349/2021-48. Deliberação: homologado por unanimidade. 2.3 Proposta da Faculdade de
Tecnologia, de outorga de �tulo de Doutor Honoris Causa  ao professor Antonio Ibañez Ruiz, processo
SEI 23106.117338/2021-50. Deliberação: homologada por unanimidade. 2.3 Relatório de Gestão da
Direção da FACE 2021, processo SEI 23106.113320/2021-89. O professor José Márcio apresentou a
composição do Relatório de Gestão da Direção da FACE, ressaltou a importância do documento e
agradeceu à servidora Míriam Oliveira, responsável pela elaboração do relatório e ao servidor Cid Cunha
pelo auxílio na construção do documento. O professor Rodrigo Rezende parabenizou a inicia�va da
Direção da FACE e informou que o ADM também irá trabalhar na construção de relatórios gerenciais para
apresentação ao colegiado. A professora Magda Lúcio parabenizou o trabalho realizado, os servidores
envolvidos e ressaltou a importância do documento para a FACE. Sem mais comentários, o item foi
colocado em votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. 2.4 Renovação de credenciamento do
pesquisador colaborador Regis Augusto Ely (PPGECO), processo SEI 23106.150442/2019-31. O Presidente
do Conselho informou que os processos de credenciamento de pesquisador colaborador serão
deliberados no Colegiado de Pós-Graduação e Pesquisa da FACE, no entanto, os itens 2.4 e 2.5 serão
apreciados nesta reunião do Conselho devido ao prazo de tramitação. Deliberação: aprovada por
unanimidade. 2.5 Renovação de credenciamento do pesquisador colaborador Saulo Benchimol Bastos
(PPGECO), processo SEI 23106.150444/2019-21. Deliberação: aprovada por unanimidade. 2.6 Ações de
provimento para vagas desocupadas no BPEq-UnB. Recebimento de código de vaga do cargo de Professor
do Magistério Superior, processo SEI 23106.001482/2022-56. A professora Magda Lúcio informou sobre a
situação docente do GPP, que conta apenas com 12 professores efe�vos, sendo que uma encontra-se em
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licença médica. Ressaltou que a des�nação da vaga para o GPP além de ser fundamental para o curso de
graduação também seria uma forma de fortalecimento da pós-graduação que está iniciando agora.
Lembrou que desde a criação do curso não houve des�nação de vagas docentes para o GPP por parte do
Conselho, apenas uma vaga oriunda de redistribuição e uma vaga de professor em exercício provisório.
Relatou que por esses mo�vos acredita que a vaga deveria ser enviada ao GPP. A professora Magda
registrou o apoio do Conselho durante o período de construção do curso. A professora Adriana Amado
falou sobre a fragilidade da composição do corpo docente do GPP e que entende que nesse momento o
inves�mento deverá ser no GPP, com o envio da vaga para aquele departamento. O professor Rodrigo
Rezende falou sobre a importância de estabelecimento de critérios obje�vos a serem observados, mesmo
que no futuro, para subsidiar decisões como esta. Relatou como exemplo, o número elevado de
colaboradores subs�tutos e voluntários e que a des�nação de uma vaga efe�va auxiliaria na resolução
dessa questão. O professor José Márcio informou que o estabelecimento de critérios é relevante, sobre a
importância do provimento de docentes efe�vos em todos os cursos. A professora Chris�ana agradeceu à
Direção da FACE pelo envio das vagas citadas anteriormente, mas lembrou que são vagas temporárias.
Informou que concorda com o estabelecimento de critérios conforme pontuado pelo professor Rodrigo,
mas ressaltou a necessidade de envio da vaga recebida ao GPP. O professor Sérgio Nazaré falou sobre o
esforço para criação do PPGCONT, sobre a importância da estruturação dos cursos e departamentos da
Faculdade e de ações para auxiliar na decisão de novas situações como este item de pauta. A professora
Fernanda Natasha falou sobre a dificuldade na formação das listas de ofertas e do número elevado de
orientações de alunos devido ao número reduzido de docentes lotados no departamento. Falou também
sobre a importância de definição de critérios obje�vos para decisões futuras. O professor José Márcio
ressaltou a importância da definição de critérios e também a urgência de des�nação da vaga em questão.
Após discussão, o Presidente do Conselho colocou a seguinte proposta para votação: des�nar a vaga
recebida ao GPP. Deliberação: des�nação da vaga ao GPP aprovada por unanimidade. 3. EXTRA PAUTA:
O professor Sérgio Nazaré informou que o CCA recebeu, nesta semana, a liberação de concurso público
para vaga oriunda de aposentadoria do professor Otávio Medeiros e solicitou a inclusão extra pauta
devido a urgência de tramitação. O Presidente do Conselho consultou o Conselho sobre a possibilidade
de deliberação do item extra pauta. O Conselho aprovou por unanimidade a inclusão do item extra
pauta. 3.1 Abertura de concurso público docente em virtude da aposentadoria do professor Otávio
Medeiros com alteração da exigência de doutorado para mestrado, processo SEI  23106.002904/2022-19.
Deliberação: aprovada por unanimidade. 4. OUTROS ASSUNTOS: O Presidente do Conselho informou
que entrará em período de férias a par�r do dia 17/01/2022 e que a professora Mariana Guerra assumirá
a Direção da Faculdade neste período. Desejou um bom início de semestre à todos e informou que o
prédio da FACE está pronto para o retorno gradual e seguro das a�vidades presenciais. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente do Conselho, professor José Márcio Carvalho agradeceu a par�cipação dos
conselheiros e às quinze horas e cinquenta 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 13/01/2022, às 16:49, 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 14/01/2022, às 11:30, 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 7607787 e
o código CRC 8B21A817.
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