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1 ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA (95ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE 
2 DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS 
3 PÚBLICAS- FACE, realizada aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 
4 às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões desta Faculdade, com a presença dos 
5 Conselheiros: Eduardo Tadeu Vieira - Presidente do Conselho, Maria Eduarda Tannuri Pianto 
6 - Vice-Presidente do Conselho, Carlos Rosano Pena - Representando o chefe do ADM, 
7 Tomás de Aquino Guimarães - Representante dos docentes do ADM, Lorena Almeida 
8 Campos - Representando o chefe do CCA, Elivânio Geraldo de Andrade - Coordenador do 
9 CCA, Marcelo Driemeyer Wilbert, Representante dos docentes do CCA, Milene Takasago -

10 Chefe do ECO, Daniel Bin - Chefe do GPP, Suylan de Almeida Midlej e Silva -
11 Coordenadora do GPP, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos Centros, Fellipe 
12 Areias Rodovalho - Representante discente, Natália Uchôa de Lima - Representante discente 
13 e Gilmar Castelo Branco de Oliveira - Representante dos servidores técnico-administrativos. 
14 Ausência justificada: José Antônio de França (CCA), José Guilherme de Lara Resende (ECO) 
15 e Ana Paula Vidal Bastos (GPP). Dando início à ordem da pauta foram analisados os 
16 seguintes itens: PARA EXAME E DELIBERAÇÃO-1) Análise da Ata da 94ª Reunião do 
17 Conselho: Aprovada. II) Informes: 2.1 - O presidente do Conselho apresentou um breve 
18 histórico dos problemas relacionados aos processos de progressão funcional, após a 
19 implementação da Resolução do CEPE n. 179/2017. 2.2 - Foi apresentado o questionamento 
20 realizado pelo DGP acerca do dimensionamento da força de trabalho da FACE, por meio do 
21 processo SEI 23106-155085/2017-36. Para subsidiar a resposta por parte da Direção da 
22 FACE, foi gerado novo processo e o mesmo foi encaminhado a todos os departamentos para 
23 manifestação acerca da força de trabalho (SEI 23106.011046/2018-17). 2.3 - O presidente do 
24 Conselho informou sobre as minutas de Resolução que estão em discussão no CAD, uma que 
25 estabelece novas normas para o pagamentos de bolsas e auxílios financeiros pela FUB e outra 
26 que disciplina os procedimentos de seleção, contratação, bem como as · formas de pagamento 
27 de pessoal para atuar em projetos acadêmicos no âmbito da FUB (SEI 23106.043272/2017-
28 78), além de outra minuta em discussão no CONSUNI que dispõe sobre a criação da Câmara 
29 para Análise, Aprovação e Acompanhamento de Projetos, Convênios e Contratos e 
30 instrumentos correlatos, vinculada ao CONSUNI. 2.4 - O professor Alexandre Maduro 
31 informou que o curso de Especialização em Compliance, com quarenta vagas previstas, 
32 possui mais de oitenta e cinco candidatos inscritos, o que indica a aprovação do curso pela 
33 comunidade a qual ele foi proposto. 2.5 - O professor Daniel Bin informou que a ausência da 
34 professora Ana Paula se deu uma vez que na última reunião de Colegiado do GPP, não ficou 
35 definido quem seria o docente a substituí-la, pois, a mesma se afastou para pós-doutorado. O 
36 representante será definido na próxima reunião do GPP. 3 - Orçamento 2018 - O presidente 
37 do Conselho apresentou um breve relato sobre o orçamento da UnB, e informou que para 
38 2018 foi implementada mudança nas regras para distribuição de recursos para as unidades 
39 acadêmicas. Para estas unidades o valor alocado em 2017 foi mantido, sendo que uma 
40 quantidade adicional de recursos foi distribuída com base no cálculo de aluno equivalente de 
41 cada unidade. Foi apresentado o documento que deu origem aos valores recebidos pela FACE. 
42 Este ponto retornará a pauta em futuras reuniões do Conselho. 4 - Indicação de titular e 
43 suplente dos "Representantes do Conselho" no CAD. Ficou acordado com os 
44 departamentos dos professores que ocupam os cargos, que as indicações deverão ocorrer até a 
45 próxima reunião do Conselho. 5 - Indicação de membro suplente na CEG. Ficou definido 
46 que a professora Suylan de Almeida Midlej e Silva (GPP) ocupará o cargo de membro 
47 suplente da FACE na CEG, cargo este que estava vago. 6 - Relatório parcial de estágio 
48 probatório do professor Franco de Matos (23106.003755/2018-ll). Foi aprovado o parecer 
49 da comissão. 7 - Documentos despachados Ad Referendum: 7.1 - Licença-capacitação da 
50 professora Sílvia Araújo dos Reis (ADM). (23106.147760/2017-53). Aprovada; 7.2 -
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51 Colaboração esporádica da professora Krisley Mendes (CCA). (23106.156708/201798). 
52 Aprovada; 7.3 - Licença capacitação do professor Antônio Isidro da Silva Filho (ADM). 
53 ,. (23106.123191/2017-51). Aprovada; 7.4 - Credenciamento do professor Joanílio Rodolpho 
54 Teixeira como Pesquisador Colaborador (ECO). (23106.151654/2017-74). Aprovado; 7.5 -
55 Credenciamento da professora Leila Bernarda Donato Gottems como Pesquisadora 
56 Colaboradora (ECO). (23106.147949/2017-46). Aprovado; 7.6 - Licença capacitação do 
57 professor Paulo Roberto Barbosa Lustosa (CCA). (23106.149289/2017-38). Aprovada; 7.7 -
58 Afastamento para estágio pós-doutoral do prof. Marcelo Driemeyer Wilbert (CCA). 
59 (23106.148130/2017-04). Aprovado; 7.8 - Abertura de turma de mestrado profissional em 
60 Administração Pública em parceria com o DEPEN (PPGA). (23106.154937/2017-78). 
61 Aprovada; 7.9 - Afastamento para pós-doutorado da professora Christiana Soares de Freitas 
62 (GPP). (23106.129499/2017-18). Aprovado. 8 - Extra pauta: 8.1 - Licença capacitação da 
63 professora Helena Araújo Costa (ADM). (23106.104012/2017-86). Aprovada pela comissão. 
64 8.2 - Relatório final de estágio probatório da professora Daniela Freddo (ECO). 
65 (23106.016925/2017-46). Foi aprovado o parecer da comissão. Outros assuntos: Não houve. 
66 Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, o Presidente deu por 
67 encerrada a reunião, da qual eu, Renato Pereira Moço de Oliveira lavrei a presente Ata, que, 
68 depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente. 
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