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ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA (87ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE
2
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE - FACE, realizada aos trinta dias
3
do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de
4
reuniões desta Faculdade, com a presença dos Conselheiros: Roberto de Goés Ellery Júniors Presidente, Antônio do Nascimento Júnior - Vice-Presidente, Alexandre Maduro de Abreu 6
Representante dos Centros, Carlos Rosano Pefia - Chefe do ADM, Daniel Bin 7
Representante docente do GPP, Fátima de Souza Freire - Coordenadora de Extensão, Gilmàr
8
Castelo Branco de Oliveira - Representante dos funcionários, José Antônio de França - Chefe
9
do CCA, Olinda Maria Gomes Lessa - Coordenadora do ADM e Tomás de Aquino Guimarães
10 - Representante do ADM. Dando início à ordem da pauta foram analisados os seguintes itens:
11
PARA EXAME E DELIBERAÇÃO - 1) Análise e aprovação da ata anterior. Aprovada. 2)
12
Informes. Foi informado que a FACE recebeu a servidora Miriam Aparecida Mesquita
13
Oliveira para exercer o cargo de Secretária Executiva. Alguns presentes relataram
14
descontentamento com a demora de alguns processos em sua tramitação no ambiente da
15
Reitoria. Em seguida, o professor Daniel Bin informou que o GPP provavelmente receberá
16
visita de avaliação do MEC e solicitou o apoio dos demais departamentos no que diz respeito
17
ao assunto. O professor Daniel informou também que termina o seu mandato de suplente
18
como representante da FACE na CEG. Por fim, o Prof. Roberto Ellery noticiou que os cursos
19
de Administração, Contabilidade e Economia tiveram nota máxima (5) na última avaliação do
20
ENADE. O GPP ainda não obteve nota, pois está em processo de avaliação. 3) Ato
21
designando a comissão do processo eleitoral da FACE (Ato 17/2017). Foi apresentada ao
22
conselho e aprovada a comissão que conduzirá o processo eleitoral da FACE. Foi escolhido o
23
docente José Guilherme de Lara Resende (ECO) como presidente da comissão. 4) Progressão
24
funcional de Adjunto III para Adjunto IV da professora Josivânia Silva Farias
25
(23106.004226/2017-53). Aprovada. 5) Progressão funcional de Adjunto III para Adjunto IV
26
da professora Daniele Sandi Pinheiro (23 106.105056/201642). Aprovada. 6) VI. Progressão
27
funcional de Assistente I para II do professor Eduardo Bona Safe de Matos
28
(23106.012170/2017-1 9). Aprovada. 7) Progressão funcional de Adjunto II para III da
29
professora Patrícia Guarnieri dos Santos (23106. O15738/2017-45). Aprovada. 8) Progressão
30
funcional de Adjunto III para Adjunto IV da professora Christiana Soares de Freitas
31
(23106.006209/2017-51). Aprovada. 9) Progressão funcional de Adjunto II para Adjunto III
32
da professora Magda de Lima Lúcio (23106.017724/2017-66). Aprovada. 10) Progressão
33
funcional de Adj unto II para Adjunto III do professor Jomar Miranda Rodrigues
34
(23106.016739/2017-15). Aprovada. 11) Licença capacitação do professor José Carneiro da
35
Cunha Oliveira Neto (23106.014676/2017-54). Aprovada. 12) Licença capacitação do
36
professor Pedro Paulo Murce Meneses (23106.014090/2017-90). Aprovada. 13) Comunicado
37
de desistência de membro da FACE na CAC (23106.025083/2017-13). Foi informado que a
38
professora Krisley Mendes não terá condições de permanecer como membro da FACE na
39
CAC. Na próxima reunião será questionado se algum departamento tem interesse em fazer a
40
indicação. 15) Critérios de pontuação para classe de professor titular. O presidente do
4 1 conselho apresentou uma tabela de pontuação para progressão de professor titular. Tal tabela
42
foi feita com base em tabelas de outros setores da UnB e está anexa à ata. 16) Progressão
43
Funcional para titular da professora Fátima de Souza Freire (23106.007588/2017-04). Foram
44
apresentados nomes para compor a banca de progressão funcional da professora Fátima de
45
Souza Freire. Ficou decidido que novos nomes seriam adicionados a uma lista, junto aos que
46
já existem, para a composição da banca ser formada através de sorteio realizado por este
47
conselho. Documentos despachados "ad-referendum": foram aprovados os seguintes itens:
48
17) Solicitação de autorização para colaboração esporádica - Docente em regime de
49
dedicação exclusiva - Prof. José Antônio de França (23106.019376/2017-61 ). Aprovado. 18)
50
Retorno de afastamento da docente Danielle Montenegro Salamone Nunes antes do término
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de seu doutorado (23 106026216/201 7-79). Aprovado. 19) Pesquisa Práticas de Gestão
Participativa e Análise dos Instrumentos de Gestão que visam o Controle Social
(23106.010473/20 17-99). Aprovado. 20) Retirada de restrição em disciplina (ECO)
(23106.024766/2017-5 3). Aprovada. 21) Solicitação de equivalência de disciplinas (ECO)
(23106.044095/2016-66). Aprovada. 22) Ampliação do número de vagas de cursistas para o
Curso de Especialização em Políticas Públicas e Socioeducação do Projeto "Base de apoio à
implantação da Escola Nacional de Socioeducação (ENS) - 2014/2016 (SINASE/SDH)
(23106.034462/2017-02). Aprovada. Extra Pauta: 23) Licença capacitação professor José
Carneiro da Cunha Oliveira Neto (23106.0 1676/201 7-54). Aprovada. 24) MBA Executivo em
Govemança e Transformação Digital no Setor Público. (23106.005784/2017-36). Aprovado.
25) Proposta de projeto - Investigação sobre inovação em artefatos tecnológicos para apoio à
gestão de recursos humanos no serviço público federal. (23 106.005625/201 7-31). Aprovado.
Não houve nenhum outro assunto. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e dez
minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Renato Pereira Moço de
Oliveira lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente.
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TABELA DE PONTOS DE ATIVIDADES AVALIADAS - FACE
PONTO (valor
máximo a ser
definido pela
Unidade
acadêmica)

INDICADORES
1-ATIVIDADES DE ENSINO
Atividade de ensino no nível de qraduação
Atividade de ensino no nível de pós-graduação strícto sensu
Atividade de orientação no nível de graduação (trabalho de
conclusão de curso, estágio , monitoria , iniciação científica,
iniciação tecnolóqica, extensão , PET, PIBIB etc.)
Atividade de orientação em nível de pós-graduação lato
sensu (Especialização)
Atividade de orientação em nível de mestrado
Atividade de orientação em nível de doutorado
Atividade de orientação em nível de pós-doutorado

3

0,5
0,5
0,3
O, 1

0,5
1

0,3
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li - ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO
Artigos completos publicados em periódicos indexados
Livros publ icados (com corpo editorial)
Capítulos de livros (com corpo ed itorial)
Traba lhos completos publicados em anais de eventos
Trabalhos resum idos publicados em anais de eventos
Apresentações , a convite , de palestras e trabalhos em
eventos no país
Apresentações, a convite , de palestras e trabalhos em
eventos no exterior
Bolsa de produtividade em Pesquisa ou Desenvolvimento
Tecnológico e Extensão
Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e
liderança de qrupos de pesquisa
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2
1

0,5
0,2
O, 1
O, 1

0,3
0,2
0,2
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Captação de recursos ou bolsa para pesquisa
Reqistro de patentes, softwares e assemelhados
Orqan ização de cursos e eventos
Participação em atividades de extensão demonstradas pelo
envolvimento em formulação de políticas públicas
Participação em atividades de extensão demonstradas por
iniciativas promotoras de inclusão social
Participação em atividades de extensão demonstradas pela
divulgação do conhecimento
Participação em bancas de concurso público
Participação em bancas de mestrado e/ou doutorado
Recebimento de comendas e premiações advindas do
exercício de atividad es acadêmicas
Participação em atividades editoriais e/ou arbitragem de
produção intelectual e/ou artística
Assessoria , consultoria ou participação em órgãos de
fom ento à pesquisa, ao ensino ou à extensão
qjl1
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0,2
0,2
0,2
0,2
O, 1
0,2
0,2
0,2
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Ili - GESTÃO ACADÊMICA
Exercícios de cargos na administração central
Direção de Unidade
Participação em órqãos coleqiados centrais
Chefia de órgão auxiliar
Chefia de Departamento ou equivalente
Coord enação de cursos de graduação
Coordenação de cursos ou proqramas de pós-graduação
Coordenação de cursos ou proqramas de extensão
Coordenação ou membro de núcleo docente estruturante
(NDE)
Participação em órgãos colegiados da unidade
Cargos de representação institucional de cunho acadêmico
(fora da UnB)
71
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73

0,2
0,2
O, 1

3
1,2
1,2
0,5
O, 1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5

87ª reunião realizada em 30/03/2017
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