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ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA (81ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE 1 
DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – FACE., realizada aos vinte e 2 
três dias do mês de agosto do ano de dois mil e desesseis, às quatorze horas e trinta  minutos, 3 
na sala de reuniões desta Faculdade, com a presença dos Conselheiros: Roberto de Góes 4 
Ellery Júnior – Presidente, Antônio Nascimento Júnior– Vice-Presidente, Adriana Moreira 5 
Amado – Chefe do ECO, Alexandre Maduro de Abreu – Representante dos Centros, Carlos 6 
Rosano Peña – Chefe do ADM, Catarina Cecília Odelius – Representante do ADM, Christiana 7 
Soares de Freitas – Representante do GPP, Fátima de Souza Freire – Coordenadora de 8 
Extensão, Gilmar Castelo Branco de Oliveira – Representante dos funcionários, Ludi Ferreira 9 
de Avelar – Representante dos alunos,  Magda de Lima Lúcio – Chefe do GPP, Marcelo 10 
Driemeyer Wilbert- Representante do CCA, Olinda Maria Gomes Lessa – Coordenadora do 11 
ADM e Victor Gomes e Silva – Representante do ECO. O professor Daniel Bin justificou a 12 
ausência. Dando início à ordem da pauta foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME 13 
E DELIBERAÇÃO – 1) Análise e aprovação da ata anterior. Aprovada. 2) Informes. O 14 
professor Carlos Rosano informou que nos dias 12 a 15 de setembro será realizado o evento 15 
de comemoração de aniversário de 50 anos do curso de ADM e 40 do PPGA. O professor 16 
Roberto falou sobre as vagas ociosas para contratação de docentes por concurso público e 17 
reforçou a necessidade dos Departamentos encaminhar ao DGP as minutas de edital o mais 18 
breve possível. O professor Roberto, a pedido da professora Fátima, expôs alguns dados sobre 19 
atividades de extensão na UnB e reforçou a importância da FACE participar ativamente 20 
dessas ações. 3) Proposta de regimento interno da FACE. Ficou acordado que os 21 
Departamentos levarão a proposta para os Colegiados e o assunto será discutido na próxima 22 
reunião. 4)  Utilização da Economática. O professor Roberto informou que para a utilização 23 
da Economática fora do horário padrão - 8h às 12h e 14h às 17h – poderá ser utilizado o 24 
laboratório de Ciências Contábeis ou solicitar acesso para instalação do software com o 25 
professor Jomar. 5) Indicação para representante suplente na Câmara de Assuntos 26 
Comunitários (CCA). Será indicado na próxima reunião.  6) Progressão funcional da 27 
professora Beatriz Fátima Morgan, de adjunto II para III (SEI: 23106.020279/2016-31) 28 
Deliberação: homologado o parecer da comissão, que opina pelo deferimento.  7) Progressão 29 
funcional do professor José Marilson Martins Dantas, de adjunto II para III (SEI: 30 
23106.038682/2016-16). Deliberação: homologado o parecer da comissão, que opina pelo 31 
deferimento. 8) Indicação de representante suplente na Câmara de Planejamento e 32 
Orçamento (final do mandato do prof. Jomar em 08/09). Será indicado na próxima 33 
reunião. 9) Ad-referendum: a) Colaboração esporádica do professor Maurício Soares 34 
Bugarin, de 01/07 a 15/08/2016, para estudo sobre os mecanismos de emissão de títulos 35 
públicos do Tesouro Nacional. b) Colaboração  esporádica  da  professora  Marina  Figueiredo 36 
Moreira, no período de 01/07/2016 a 31/12/2016, para desenvolvimento de materias didáticos 37 
na área de gestão para ensino técnico. c) Afastamento do professor Maurício Soares Bugarin 38 
para licença-capacitação, no período de 17/10/2016 a 16/01/2017, 39 
na Yokohama National University - Japão. d) Colaboração  esporádica  da  professora Ana 40 
Carolina Pereira Zoghbi, no período de 01/08/2016 a 20/12/2016, para avaliação de 41 
proficiência dos alunos da rede municipal de ensino fundamental e na eficiência técnica de 42 
cada município. e) Criação de displina Finanças Públicas Aplicadas à Contabilidade – 43 
PPGCC. f) Resultado final do Concurso em Administração Geral – edital 308/2015. g) Projeto 44 
de avaliação de impacto do Mestrado Profissional na carreira dos técnicos da UnB. h) Projeto 45 
do V Curso de Especialização em Mercado Financeiro e Investimentos. i) Homologação do 46 
resultado final do concurso de Economia Agrícola e Meio Ambiente.  j) Homologação do 47 
resultado final do concurso em Administração Geral. k) Renovação da licença do prof. José 48 
Humberto da Cruz Cunha, período de 01/08/2016 a 31/07/2017, referente a realização do 49 
curso de doutorado na FCI. l) Inclusão de disciplina no domínio conexo da aluna Raquel Luz 50 
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de Lima, disciplina Fundamentos das Teorias da Administração Pública. Deliberação: os doze 1 
itens foram aprovados. 10. Extra-pauta:  a) representante titular do Conselho da FACE no 2 
CEPE (encerrramento do mandato da professora Catarina). O Departamento de Administração 3 
indicará na próxima reunião. b) homologação das inscrições da moradia funcional com a 4 
utilização dos mesmos critérios definidos na Resolução. Deliberação: Aprovado. c)  acordo de 5 
cooperação a ser celebrado entre a FUB e o CEBRASPE – aprovado “ad-referedum”. 6 
Deliberação: Homologado.  d) abertura de concurso público para a área de contabilidade 7 
comercial/laboratório contábil empresarial – aprovado “ad-referendum”. Deliberação: 8 
Homologado. e) Progressão funcional de adjunto II para III do professor Leandro Gonçalves 9 
do Nascimento. Deliberação: homologado o parecer da comissão, que opina pelo deferimento. 10 
f) inclusão da disciplia no domínio conexo da aluna Aline Moura Costa da Silva, disciplina 11 
pesquisa em contabilidade. Deliberação: aprovado. g) inclusão da disciplina no domínio 12 
conexo da aluna Charline Barbosa Pires, disciplinas sistema de informações gerenciais e 13 
métodos qualitativos aplicados. Deliberação: aprovado. Nada mais havendo a tratar, às 14 
dezesseis horas, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Eloisa Gonçalves da 15 
Silva Torlig lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada será assinada pelo 16 
Presidente.  17 
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