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ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA (84ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE 1 

DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – FACE., realizada aos 2 

dezessete de novembro do ano de dois mil e desesseis, às quatorze horas e trinta  minutos, na 3 

sala de reuniões desta Faculdade, com a presença dos Conselheiros: Roberto de Góes Ellery 4 

Júnior – Presidente, Antônio Nascimento Júnior– Vice-Presidente, Adriana Moreira Amado – 5 

Chefe do ECO, Carlos Rosano Peña – Chefe do ADM, Christiana Soares de Freitas – 6 

Coordenadora do GPP, Daniel Bin – Representante docente do GPP, Fátima de Souza Freire – 7 

Coordenadora de Extensão, Elivânio Geraldo de Andrade- representando o prof. Jomar, como 8 

coordenador do CCA, Ludi Ferreira de Avelar – Representante dos alunos,  Magda de Lima 9 

Lúcio – Chefe do GPP, Marcelo de Oliveira Torres – Coordenador do ECO, Marcelo 10 

Driemeyer Wilbert- Representante do CCA, Olinda Maria Gomes Lessa – Coordenadora do 11 

ADM, Tomás de Aquino Guimarães – Representante do ADM e Victor Gomes e Silva – 12 

Representante do ECO. Dando início à ordem da pauta foram analisados os seguintes itens: 13 

PARA EXAME E DELIBERAÇÃO – 1) Análise e aprovação da ata anterior. Aprovada. 2) 14 

Informes. O professor Roberto comunicou que haverá duas representantes da FACE em 15 

decanatos, a prof. Denise Imbroise e a servidora Cláúdia Araújo, como decanas do DPP e 16 

DGP, respectivamente. Falou também sobre as ocupações na UnB. 3)  Proposta de 17 

regimento interno da FACE. O professor Roberto disse que foi enviado por email aos 18 

Conselheiros a versão final do regimento e se não houver nenhum pronunciamento nas 19 

próximas semanas, será dado como aprovado. 4) Criação do Centro de Pesquisa em 20 

Inovação no Setor Público – CISP (23106.073581/2016-91). Após um extenso debate sobre 21 

o assunto, o professor Tomás ressaltou a necessidade de uma discussão mais aprofundada 22 

sobre o tema, para tanto, propôs a instituição de uma comissão para discutir as regras de 23 

criação, institucionalização e extinção dos Centros vinculados à FACE, e inclusive se 24 

voluntariou para auxiliar nos trabalhos. O professor Roberto acatou a proposta do prof. Tomás 25 

e colocou em votação dois itens: a) retirar de pauta o item de criação do CISP e só retornar 26 

quanto houver uma resolução sobre o assunto. Deliberação: aprovado por unanimidade. b) 27 

criar comissão para elaborar as normas de criação, manuntenção e extinção dos Centros da 28 

FACE. Deliberação: aprovado por unanimidade. Logo após, foi criada a seguinte comissão, 29 

sob a presidência do primeiro membro: prof. Tomas (ADM), Christiana (GPP), Joaquim 30 

(ECO) e Clésia (CCA). 5) Estágio probatório parcial do professor Rildo e Silva 31 

(23106.007330/2016-19). Deliberação: homologado o parecer da comissão que opina pelo 32 

deferimento. 6) Estágio probatório final do professor Edgar Reyes Júnior 33 

(23106.044194/2016-48). Deliberação: homologado o parecer da comissão que opina pelo 34 

deferimento. 7) Progressão funcional de adjunto I para III do professor Edgar Reyes 35 

Júnior (23106.044223/2016-71). Deliberação: homologado o parecer da comissão que opina 36 

pelo deferimento da progressão de I para II. 8) Membro titular na Câmara de Gestão de 37 

Pessoas - CGP (23106.090811/2016-87). Será indicado na próxima reunião. 9) 38 

Representantes de  Coordenação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 39 

(23106.094284/2016-80). Serão indicados na próxima reunião. 10) Documentos 40 

despachados “ad-referendum”: foram aprovados os quatro itens a seguir:a)  emissão de 41 

certificados do Minicurso "Soluções para o desenvolvimento humano" do Projeto 42 

"Rede Global de Aprendizagem para o Conhecimento (GDLN)" (23106.085931/2016-62). b) 43 

criação da disciplina optativa “Pensamento Econômico Brasileiro” de 4 créditos para o curso 44 

de graduação em Economia (23106.089639/2016-19). c) criação da disciplina 45 

optativa “Tutorial em Ciências Econômicas” de 2 créditos para o curso de graduação em 46 

Economia (23106.089993/2016-43)d)  prorrogação do afastamento para doutorado da 47 

professora Carla Peixoto Borges, no período de 01/12/2016 a 30/06/2017 48 

(23106.095402/2016-77). 11) Extra-pauta: a) Renovação de afastamento para doutorado do 49 

servidor Rodolfo Moraes Reis, período de 25/02/2017 a 24/02/2019 e afastamento para 50 
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doutorado (sanduíche) no período de 01/07 a 31/10/2017, em Sydney – Austrália. 1 

Deliberação: aprovados. b) Afastamento para pós-doutorado do prof. Paulo Roberto Barbosa 2 

Lustosa, no período de 15/02/2017 a 28/02/2018. Deliberação: aprovado. c) Colaboração 3 

esporádica do prof. José Antônio de França, no período de 22/11 a 21/12/2016. Deliberação: 4 

aprovado. d) Colaboração esporádica do prof. Jomar Miranda Rodrigues, no período de 22/11 5 

a 21/12/2016. Deliberação: aprovado. e) Colaboração esporádica do prof. Paulo Augusto 6 

Pettenuzzo de Brito, no período de 22/11 a 21/12/2016. Deliberação: aprovado. 12) Outros 7 

assuntos. O professor José França disse que na próxima reunião do Colegiado do 8 

Departamento será escolhido o nome para indicação a diretor da FACE. Nada mais havendo a 9 

tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual 10 

eu, Eloisa Gonçalves da Silva Torlig lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada será 11 

assinada pelo Presidente.  12 
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