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1 ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA(98ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE 
2 ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS 
3 PÚBLICAS - FACE, realizada aos quatro dias do mês de maio 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, Maria Eduarda Tannuri Pianto - Vice-
6 Presidente, Olinda Maria Gomes Lessa - Coordenadora do ADM, Tomás de Aquino 
7 Guimarães - Representante do ADM, José Antônio de França - Chefe do CCA, Elivânio 
8 Geraldo de Andrade - Coordenador do CCA, Milene Takasago - Chefe da ECO, José 
9 Guilherme de Lara Resende - Coordenador da ECO, Daniel Bin - Chefe do GPP, Suylan de 

10 Almeida Midlej e Silva - coordenadora do GPP, Alexandre Maduro de Abreu - Representante 
11 dos Centros, Fátima de Souza Freire e Vander Mendes Lucas - Coordenadores de extensão da 
12 FACE, Gilmar Castelo Branco de Oliveira - Representante dos servidores técnico-
13 administrativos e do aluno Diego Zakarewicz Viana, representante do CAECO (Convidado). 
14 Dando início à ordem da pauta foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E 
15 DELIBERAÇÃO - I) Análise da Ata da 97ª reunião do Conselho: Aprovada. II) Informes: 
16 2.1 - O presidente do Conselho abordou o momento que a UnB está passando, informando 
17 que a FACE, apesar das ameaças e do clima conturbado em seus arredores, conseguiu 
18 funcionar a contento. Durante esse período, o prédio teve mudanças esporádicas em suas 
19 rotinas, sendo que salas e acessos ao público externo da FACE foram fechadas, com o intuito 
20 de preservar as dependências físicas, bem como seus servidores técnicos e docentes de 
21 eventuais prejuízos que poderiam ser proporcionados em caso de possível invasão. Foi 
22 abordado também os problemas que a FACE vem enfrentando no que se refere a sala de 
23 estudos destinada aos alunos de pós-graduação. Foi relatada a insatisfação de alunos dos 
24 programas com a utilização da sala por discentes que não fazem parte dos programas de pós-
25 graduação da FACE. Além disso, destacou-se que servidores desta Faculdade solicitaram à 
26 Direção permissão para usufruir das instalações da sala para estudos, o que foi concedido. 
27 Pontuou-se que a sinalização de que aquele espaço é de uso exclusivo da comunidade da 
28 FACE (discentes, técnicos administrativos e docentes) será reforçada. 2.2 - O presidente do 
29 Conselho informou sobre a criação de nova Câmara por parte da Administração Superior, a 
30 CAPRO - Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e instrumentos correlatos, por meio da 
31 Resolução do Conselho Universitário - CONSUNI - Nº 004/2018 e da qual o presidente deste 
32 Conselho faz parte (Reunião 449º do CONSUNI). 2.3 - A conselheira Maria Eduarda solicitou 
33 aos departamentos que os projetos de extensão sejam encaminhados à Direção da FACE, para 
34 que sejam tramitados para a comissão de extensão da faculdade. Tal demanda se dá pelo fato 
35 de que alguns processos estão sendo encaminhados diretamente para a professora Fátima, o 
36 que não obedece a rotina processual, proporcionando, muitas vezes, algum atraso no 
37 encaminhamento desses processos. 2.4 - Deliberou-se sobre a representação docente junto ao 
38 Consuni, ficando estabelecido a nomeação de uma comissão que irá coordenar a escolha. A 
39 Comissão será composta pelos professores Alexandre Maduro de Abreu, Tomás de Aquino 
40 Guimarães e Elivânio Geraldo de Andrade. 2.5 - O conselheiro Tomás de Aquino Guimarães 
41 manifestou preocupação com a alocação da força de trabalho da FACE e propôs uma 
42 discussão futura sobre o tema. III - Deliberação: 3 - Proposta de divisão do orçamento em 
43 2018 (23106.050182/2018-14). Foi informado que o orçamento da FACE em 2018, seria o 
44 mesmo do ano de 2017, acrescido de valores oriundos do cálculo de aluno equivalente dos 
45 cursos da FACE. A divisão do orçamento para os departamentos foi apresentada pelo 
46 presidente do Conselho para aprovação. Foi esclarecido ainda que o orçamento em questão 
47 não contempla os valores dos custos indiretos (Res CAD 045/2014) que porventura venham a 
48 ser alocados a FACE em 2018. APROVADA (Anexo I). 4 - Espaço físico: Atividades 
49 discentes - O Presidente do Conselho relatou que em 2017, a política e normatização para os 
50 espaços estudantis foi estabelecida por meio da Resolução do Conselho de Administração 
51 (CAD) Nº 0056/2017, sendo criada por meio da Resolução CAD Nº 0011/2018, Comissão de 
52 mediação da implementação da Resolução CAD 056/2017, da qual o presidente deste 
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53 Conselho participa como membro. Um dos objetivos da comissão é realocar centros 
54 acadêmicos que funcionam nas dependências do Instituto Central de Ciências (ICC) e cuja 
55 unidade acadêmica não funciona no ICC. O caso da FACE atinge diretamente o Centro 
56 Acadêmico de Economia (CAECO) que há décadas funciona no ICC e que por este motivo, 
57 foi convidado a se manifestar nesta reunião. O discente Diego Zakarewicz Viana informou 
58 que o CAECO não tem interesse em sair do ICC, pois ali concentram-se as aulas e demais 
59 atividades de graduação dos alunos do curso de Economia. A Direção informou também que 
60 um dos projetos discutidos no âmbito da comissão do CAD seria a instalação do CAECO em 
61 um container que seria colocado nas dependências da FACE ou próximo da mesma, sendo 
62 que o custo desta instalação teria que ser arcado pela unidade. O Conselho não aprovou este 
63 gasto extra no orçamento recém aprovado da FACE. 5 - Credenciamento de pesquisador 
64 colaborador: Miriam Oliveira Silva Português (23106.043257/2018-19). - Deliberação: 
65 APROVADO. 6 - Licença capacitação: Professor Victor Gomes e Silva (23106.039595/2018-
66 48). - Deliberação: APROVADA. 7 - Licença capacitação: Professor Maurício Soares 
67 Bugarin (23106.042970/2018-37). - Deliberação: APROVADA. 8 - Retirado de pauta. 9 -
68 Plano de trabalho da professora Lorena Almeida Campos (23106.003723/2018-15). 
69 Deliberação: APROVADO. 10 - Concessão do título de professor emérito: Gileno Fernandes 
70 Marcelino (23106.030244/2018-71). Deliberação: APROVADO POR UNANIMIDADE. 11 
71 - Solicitação de redistribuição: Rosana de Freitas Boullosa (23106.153063/2017-31). O
72 conselheiro Daniel Bin informou que, no final do ano passado, o Colegiado do GPP se 
73 manifestou favoravelmente à solicitação de redistribuição para a UnB, com lotação naquele 
74 departamento. Em conjunto com a Direção da FACE, o GPP então submeteu à MRT pedido 
75 nesse sentido. O conselheiro Daniel submete agora pedido ao Conselho da FACE para que 
76 apoie o pleito do GPP nos termos do que este expôs no Memorando nº 40/2018/FACE/GPP 
77 (SEI n. 2362805), por meio do qual solicita à MRT "a alocação de vaga docente a este GPP e 

78 que, para o seu preenchimento, seja viabilizada a redistribuição da servidora Rosana de 

79 Freitas Boullosa". Deliberação: APROVADA. - IV - Documentos despachados "Ad 

80 referendum". 12 - Proposta do projeto de extensão: Ciclo de palestras - Blockchain e suas 
81 aplicações (23106.037017/2018-77). Deliberação: APROVADA. V - Extra Pauta: 14 -
82 Abertura de concurso público na área de economia internacional (23106.043601/2018-61). 
83 Deliberação: APROVADA. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, 
84 o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Renato Pereira Moço de Oliveira,
85 secretário deste Conselho, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada 
86 por mim e pelo Presidente. 

Anexo 1 - Orçamento Aprovado - 2018- FACE 

Departamento DIVISÃO 2017 

$ 
Direção 88.886,22 

Economia 113.576,84 

Administração 162.958,08 

Ciências Contábeis 103.700,59 

GPP 24.690,61 

l Total 493.Sj:2,34

Fonte: DPO/UnB e elaboração própria 

illVJ , 

,ienato Per · ço de Oliveira

Secretàrro - FACE/UnB 

Mat. 1025635 

Aluno Equilv 

$ 
69.779,82 

51.074,67 

110.301,23 

101.440,59 

55.069,35 

387.665,66 

Va I ores em R$ 

TOTAL 

$ % 

158.666,04 18,00% 

164.651,51 18,68% 

273.259,31 31,00% 

205.141,18 23,27% 

79.759,96 9,05% 

881.478,00 100,00%1 


