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ATA DA OCTOO ESIMA NONA (89') RE UN IAo DO CONSELHO DA FACU LDAD E DE 
ECONOMIA, ADM lN lSTRACAo E CONTA BILIDADE - FACE, rea li zada aos vinte e nove 
dias do mes de junho do ana de do is mil e dezessete, its quatorze horas, na sa la de reuniiies 
desta Faculdade, com a presenc;:a dos Consel heiros: Eduardo Tadeu Vieira - Pres idente, Mari a 
Eduarda Tannuri Pianto - Vice-presidente, Adriana Moreira Amado - Chefe da ECO, Jose 
Marcio Carva lho - Chefe da ADM, Daniel Bin - Representante docente do GPP, Fell ipe 
Areias Rodovalho - Representante dos a lunos, Eli vanio Oera ldo de Andrade - Coordenador 
do CCA, Marcelo de Oliveira Torres - Coordenador da ECO, Olinda Maria Gomes Lessa -
Coordenadora da ADM e Tomas de Aquino Guimariies - Representante da ADM. Dando 
inicio it ordem da pauta foram ana li sados os seguintes itens: PARA EXAME E 
DELIBERACAo - 1) Anali se e aprovac;:ao da ata anteri or. Aprovada. 2) Informes. 0 
pres idente do Conselho informou que ex istem muitos ped idos para utilizac;:iio dos audi torios, 
tanto internos, como ex ternos it universidade. 0 mesmo entende que os audi tori os devem ser 
utili zados prioritari amente pela FACE e eventual mente pelos demais setores da universidade, 
ev itando sua cessiio a institui c;:iies privadas. 0 presidente informou tambem que os problemas 
encontrados pela uni versidade no que diz respeito it manutenc;:iio da parte hidniulica, que 
envolve os banheiros, se da por problemas de continuidade da empresa que prestava tais 
servic;:os. Ja foram feitas vari as recIamac;: iies junto a Prefeitura e a mesma esta tomando as 
devidas providencias para que a substituic;:iio da empresa sej a feita 0 mais breve possiveJ. Foi 
informado pelo presidente sobre as difi culdades orc;:amentari as da UnB para 0 ano de 20 17, 
principal mente devido a restric;:iies da execuc;:ao de recursos proprios. 0 pro fesso r Danie l Bin 
informou que 0 OPP que nos di as 28 e 29 do mes corrente, reali zaria a consulta para escolha 
do novo chefe de Departamento . 3) Execu,ao orc;:amentaria da FACE. Informou 0 que cad a 
Departamento gastou ate 0 momenta do or, amento da Faculdade. 4) Solicitac;:ao de li cenc;:a
capacitac;:iio da pro fessora Suylan de Almeida Midlej e Silva (23 106.0741 23/201 7-5 1), 
Aprovada. 5) Indicac;:iio de representante titular da FACE na Camara de Assuntos 
Comunitari os, em substituic;:iio it professora Kris ley Mendes (23 106.025083/20 17-1 3). 0 
Conselho deliberou pela conduc;:iio da suplente, professora Olinda Mari a Gomes Lessa (A DM) 
ao posto de titular e indicou 0 professor Jales Dantas da Costa (ECO), para ocupar 0 posto de 
suplente. 6) Progressao funcional de Adjunto III para IV da professora Geovana Lorena 
Bertuss i (23 106.048860/201 7-06). Aprovada. 7) Relatori o parcia l de estagio probatorio da 
professora Fernanda Jaqueline Lopes (23 106.016960/20 15-0 I). Aprovado. 8) Relatorio 
parcia l de estagio probatori o da pro fessora Marina Delmondes de Carva lho Ross i 
(23106.055092/2017-39). Aprovado. 9) Progressiio funcional de professor Ass istente 1 para II 
do proFessor Rildo e Sil va (23 106.024871 /20 I 7-92). Aprovada. 10) Progressiio Funcional de 
professor Adjunto II para III da pro fessora Fernanda Fernandes Rod ri gues 
(231 06.034952/20 17-09) . Aprovada. 11) Ind icac;:ao de representantes titular e suplente na 
Camara de Carre ira Docente (2 3106.01 3123/201 7-84) . Foram indicados os pro fesso res 
Herbert Kimura (ADM) para titular e 0 professor Roberto de Ooes Ellery Junior (ECO) para 
suplente. 12) Indicac;:iio de representante (s) da cIasse de professor titular da FACE para 
compoI' a Comissao da Banca Examinadora de professor Associado - BEPA 
(23106.0613 57/201 7-38). A ADM indicou 0 professor Tomas de Aquino Guimaraes, a ECO 
ind icou a professora Maria de Lourdes Rollemberg Mo llo e 0 CCA indicou 0 professor Jorge 
Katsumi NiyamaI3) So licitac;:iio de espac;:o fis ico para os a lunos do Centro Academico de 
Admin istrac;:ao e da Associac;:iio Atleti ca dos Alunos de Administrac;: iio (2 3106.0558 11 /201 7-
II ). 0 Conselho deliberou que levara a so licitac;:iio para conhecimento da Vice-Reitoria. 14) 
Plano academico da Empresa Jlmior do Departamento de Gestao de Politicas Publicas 
(23106.01 9597/201 7-30). Aprovado. 15) Especializac;:ao em Orc;:amento e Politicas Publicas 
(G PP). Retirado de pauta.16) Documentos despachados "A d ReferelldulII". Foram 
aprovados os seguintes itens: A) Planilha de ava li ac;:iio para a banca espec ial ava liadora da 

"f 
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51 promoc;ao funcional docente para c lasse "E"(Titular). Foram feitas alterac;5es na ta be la de 
52 pontuac;ao, e a mesma corrigida encontra-se anexa. B) Proposla de 17 vagas para a se lec;ao de 
53 Mestrado e 8 vagas para 0 Doutorado do Program a de Pas Gradua c;ao em Ciencias Contabeis. 
54 Aprovado. C) Projeto " Ges/ao por eflciencia: lim esilldo em organizar;oes privadas" (SEI 
55 23 106.034602/201 7-34). Aprovado. 17) Extr-a Pauta : A) Projeto de pesquisa "Geslao 
56 inlegrada co/abora/iva das injormar;oes organizacionais alinhada ao desempenho da ges/cio 
57 convenciona/ com a ges/ao horizonla/ - Orienlada a process os e compe/encias" a ser firm ado 
58 entre a FUB/CDT e 0 Ministeri o do Planejamento, Desenvo lvimento e Gestao 
59 (23 106.064209/201 7-75). Aprovado. B) Indicac;ao do pro fesso r Aaron Ciechanover para 
60 receber 0 ti tulo de professor Honoris Causa da Unb (23 106.07693 1/201 7-52). Aprovada. 
61 Nada mais havendo a lratar, as dezesseis horas e lrinta minutos, 0 Pres idente deu por 
62 encerrada a reuniao, da qual eu, Renato Pereira Moc;o de Ol ive ira lavre i a presente Ata, que, 
63 depois de lida e aprovada sera ass inada pe lo Pres idente. 
64 

65 

66 
TABELA DE PONTOS DE ATIVIDADES AVALIADAS - FACE 

PONTO (valor 

INDICADORES maximo a ser 
definido pel. 

Unid.de 
academical 

1- ATIVIDADES DE ENSINO 3 
Atividade de ensino no nivel de graduaGao 0,5 
Atividade de ensino no nivel de p6s-oraduacao stricto sensu 0,5 
Atividade de orientagao no nivel de graduagao (trabalho de 
conclusao de curso, estagio , monitoria , iniciagao cientifica , 0,3 
iniciacao tecnol6qica , extensao, PET, PIC etc:) 
Atividade de orientagao em nivel de p6s-graduagao /ato 0,1 
sensu (Especializacao) 
Atividade de orientacao em nivel de mestrado 0,5 
Atividade de orientacao em nivel de doutorado 0,8 
Atividade de orientagao em nivel de p6s-doutorado 0,3 

II - ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENS.A.O 4 
Artigos completos publicados em peri6dicos indexados 1,3 
Livros publicados (com corpo editoria l) 0,5 
Capitulos de livros (com corpo editorial) 0,2 
Trabalhos completos publicados em anais de eventos 0,2 
Trabalhos resum idos publ icados em anais de eventos 0,1 
Apresentagoes, a convite, de pa lestras e trabalhos em 0,1 eventos no pais 
Apresentagoes , a convite , de palestras e trabalhos em 0,1 eventos no exterior 
Boisa de produtividade em Pesquisa ou Desenvolvimento 0,2 Tecnol6gico e Extensao 
Coordenagao de projetos de pesquisa, ensino ou extensao e 0,1 
lideranca de qrupos de pesou isa 
CaptaGao de recursos ou bolsa para pesouisa 0,2 
Registro de patentes, softwares e assemelhados 0,1 
OrganizaGao de cursos e eventos 0,1 
Participagao em atividades de extensao demonstradas pelo 0,1 
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envolvimento em formulaQao de politicas publicas 
Participar;:ao em atividades de extensao demonstradas por 0,1 
iniciativas promotoras de incJusao social 
Participar;:ao em atividades de extensao demonstradas pela 0,1 
divulqacao do conhecimento 
ParticipaQao em bancas de concurso publico 0,1 
ParticipaQao em bancas de mestrado e/ou doutorado 0,1 
Recebimento de comendas e premiar;:6es advindas do 0,1 
exercicio de atividades academicas 
Participar;:ao em atividades editoriais e/ou arbitragem de 

0,1 
produQao intelectual e/ou artistica 
Assessoria , consultoria ou participar;:ao em orgaos de 0,1 
fomento a pesquisa, ao ensino ou a extensao 

111- GESTAO ACADEMICA 3 
Exercicios de cargos na administraQao central 0,8 
Direr;:ao de Unidade 0,8 
Participar;:ao em orgaos colegiados centrais 0,1 
Chefia de orgao auxiliar 0,1 
Chefia de Departamento ou equivalente 0,2 
Coordenacao de cursos de qraduacao 0,2 
CoordenaQao de cursos ou proqramas de pos-qraduacao 0,2 
CoordenaQao de cursos ou programas de extensao 0,1 
Coordenar;:ao ou membro de nucleo docente estruturante 

0,1 
(NOEl 
Participacao em orqaos coleqiados da unidade 0,1 
Cargos de representar;:ao institucional de cunho academico 

0,3 (fora da UnB) 
67 
68 Resolu~iio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensiio n. 0165/2014 
69 Aue,o II 
70 Planilh" de Av"li"~iio 
71 

I Avaliaf):iio de desempenho 
Defesa e AI-guif):iio de Memorial 

academico 
ou Defesa de Tese Academica 
InMita 

110 avaliadorl 

120 avaliador! 

130 aval iador! 

140 ava li ador l 
N OTA 

I FINAL 

72 COMISSAO EXAMINADORA: 

73 NOME: 
74 ASSINA=T:-'CUc=RA--:-:-----------------

3 
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75 NOME: 
76 ASS INATURA : 

77 NOME: 
78 ASSINATURA: 

79 NOME: 
80 ASS INATURA: 

81 
82 

4 


