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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA (135ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e dois, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, por meio da plataforma Microso� Teams, com a
presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Guerra - Vice-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, Roberto de Góes
Ellery Junior - Chefe do Departamento de Economia, Daniela Freddo - Coordenadora do Curso de Ciências
Econômicas, Sérgio Ricardo Nazaré Miranda - Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais,
José Antonio de França - Representante do CCA, Chris�ana Soares de Freitas - Chefe do Departamento de
Gestão de Polí�cas Públicas, Fernanda Natasha Bravo Cruz - Coordenadora do Curso de Graduação do
GPP, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos Centros vinculados à FACE, Danielle Montenegro
Salamone Nunes - Coordenadora de Extensão da FACE, Elizânia de Araújo Gonçalves - Representante dos
servidores técnico-administra�vos. Jus�ficaram ausência: Magda de Lima Lúcio e Olívia Fernanda Rocha
de Oliveira Dias. Iniciada a reunião, a Vice-Presidente do Conselho informou que o professor José Márcio,
Presidente do Conselho encontra-se em gozo de período de férias e, então, procedeu a seguinte pauta: 1.
INFORMES: 1.1 A Presidente da reunião, professora Mariana Guerra, informou e agradeceu o empenho
dos departamentos e programas de pós-graduação para realizar o levantamento dos comprovantes de
vacinação de professores e técnico-administra�vos. Comentou que o Decanato de Graduação está
analisando a possibilidade de solicitar a inclusão do comprovante de vacinação dos discentes no ato da
matrícula e também informou sobre a Circular enviada pelo Decanato de Gestão de Pessoas com as
orientações sobre o registro de frequência dos servidores que não apresentaram o comprovante
conforme determinado pela Resolução do CAD. A professora Daniela Freddo falou sobre as demandas
recebidas pelos alunos dos cursos de pós-graduação e solicitou a reabertura da sala de estudo da pós-
graduação. A professora Mariana Guerra informou que não há nenhum impedimento quanto a u�lização
dos espaços da FACE desde que os protocolos sanitários, incluindo a comprovação de vacinação sejam
respeitados. 1.2 A professora Mariana Guerra informou que foi decidido na úl�ma reunião do Consuni
que a FACE terá assento na Capro novamente. O cargo era ocupado anteriormente pelo professor
Eduardo Tadeu como representante de grande área e que com o declínio da Faculdade de Comunicação,
a professora Mariana Guerra assumirá a par�cipação na Câmara. 1.3 A Presidente da reunião informou
que a Direção da FACE está trabalhando na elaboração de quatro editais de auxílio financeiro: 1- edital de
internacionalização que atenderá um pesquisador docente por departamento e que terá foco nos cursos
de graduação; 2- edital de par�cipação de docentes em congressos internacionais; 3- edital de auxílio
financeiro a pesquisador que tenha a�ngido uma escala de pontuação de publicação de ar�gos
cien�ficos; 4- edital de auxílio para projetos de extensão. O professor Roberto Ellery parabenizou a
inicia�va e alertou sobre a necessidade de cuidado na elaboração dos editais para que não hajam
problemas futuros. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 134ª Reunião do
Conselho da FACE, ocorrida em 13/01/2022, documento SEI 7607787. Deliberação: aprovada por
unanimidade. 2.2 Documentos despachados "Ad Referendum":  2.2.1 Remoção da professora Elaine
Rabelo Neiva do Departamento de Administração para o Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
(PST/IP) e que a vaga oriunda da remoção seja aproveitada com o cadastro reserva de candidatos do
concurso público Edital nº 26/2020, processo SEI 23106.002153/2022-22. Deliberação: homologada por
unanimidade. 2.3 Resultado final do concurso público para seleção de Professor de Magistério Superior
(Edital n°346/2019), Área de Conhecimento: Administração financeira - ADM, processo
SEI 23106.130462/2019-96. aprovado por unanimidade. Deliberação: aprovado por
unanimidade. 2.4 Resultado final do concurso público para seleção de Professor de Magistério Superior
(Edital nº 26/2020), Área de Conhecimento: Estudos Organizacionais - ADM, processo
SEI 23106.147907/2019-77. Deliberação: aprovado por unanimidade. 2.5 Revalidação de diploma de
Erwin Julca Chuquista - CCA, processo SEI 23106.009394/2022-01. Deliberação: aprovada por
unanimidade. 2.6 Relatório parcial de cumprimento do objeto do projeto "Projeto de Integração do São
Francisco - PISF: estudo sobre o custo da água de transposição, sua regulamentação, estrutura tarifária e



04/03/2022 10:46 SEI/UnB - 7753097 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8654837&infra_sistema=… 2/2

alterna�vas de exploração de a�vidades econômicas" - CERME, processo SEI 23106.026580/2020-34.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 2.7 Solicitação de indicação de representante para
comunicação direta com o Grupo de Trabalho Rede de Ins�tuições Museais, Acervos Museológicos e de
Interesse Púbico da UnB, processo SEI 23106.013793/2022-68. A Presidente da reunião, professora
Mariana Guerra apresentou o nome do professor Elivanio Geraldo de Andrade do CCA. Deliberação:
indicação do professor Elivanio Geraldo de Andrade aprovada por unanimidade. 2.8 Indicação do ex-
estudante Amaro Luiz de Oliveira Gomes (CCA) ao Título de Honra ao Mérito da Universidade de Brasília
(UnB), processo SEI 23106.016699/2022-61. Deliberação: aprovada por unanimidade. 3. EXTRA PAUTA:
3.1 Indicação de representantes para a Comissão Especial de Concessão de Títulos, processo
SEI 23106.017265/2022-88. A Presidente da reunião, professora Mariana Guerra sugeriu que a indicação
fosse feita pelo Departamento de Economia. O professor Roberto Ellery sugeriu o nome da professora
Adriana Amado mas informou que não saberia informar se a professora aceitaria visto que já atua em
outras Comissões, Câmaras e Conselhos Superiores. O professor José Antonio de França pediu a palavra e
sugeriu a indicação do professor Roberto Ellery. O professor Roberto Ellery agradeceu a confiança e
aceitou a proposta. A Presidente da reunião acatou a proposta e colocou em votação. Deliberação:
indicação do professor Roberto de Góes Ellery Junior aprovada por unanimidade. 4. OUTROS
ASSUNTOS: 4.1 A professora Daniela Freddo lembrou sobre os 60 anos dos cursos de Ciências
Econômicas e de Administração. O professor Rodrigo Rezende relatou sobre a comissão formada no
Departamento de Administração para elaboração de material sobre os 60 anos do curso e sobre a
possibilidade de realização de evento comemora�vo no segundo semestre de 2022. O professor Roberto
Ellery informou que o Departamento de Economia também está trabalhando para a realização de algum
evento comemora�vo previsto para o segundo semestre deste ano. Nada mais havendo a tratar, a Vice-
Presidente do Conselho e Presidente da reunião, professora Mariana Guerra agradeceu a par�cipação
dos conselheiros e às quinze horas e quarenta 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 pela Presidente da reunião.

Documento assinado eletronicamente por Miriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária
Execu�va da FACE, em 16/02/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Guerra, Vice-Diretora da FACE, em 16/02/2022,
às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016
da Universidade de Brasília.
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