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ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (91ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA 
2 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE 
3 POLÍTICAS PÚBLICAS - FACE, realizada aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e 
4 dezessete, às quatorze horas e quarenta e oito minutos, na sala de reuniões desta Faculdade, 
5 com a presença dos Conselheiros: Eduardo Tadeu Vieira - Presidente, Maria Eduarda Tannuri 
6 Piante - Vice-Presidente, Jo é Márcio Carvalho - Chefe do ADM, Olinda Maria Gomes Le sa 
7 - Coordenadora do ADM, Tomás de Aquino Guimarães - Representante do ADM, José 
8 Antônio de França, Chefe do CCA, Adriana Moreira Amado, Chefe do ECO, Marcelo de 
9 Ol iveira Torres - Coordenador do ECO, Daniel Bin - Chefe do GPP, Ana Paula Vida! Bastos -

10 Representante docente do GPP, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos Centros. 
11 Justificaram a ausência os seguintes Conselheiros: Marcelo Driemeyer Wilbert -
12 Representante do CCA, Gilmar Castelo Branco de Oliveira - Repre entante dos servidores 
13 técnico-administrativos. A Conselheira Fátima de Souza Freire encontra-se em licença 
14 capacitação e os demais membros não justificaram a ausência. Dando in ício à ordem da pauta 
15 foram analisados os seguintes itens: Para análise e deliberação: 1- Apreciação e aprovação 
16 da Ata da nonagésima (9011

) reunião do Conselho da FACE, realizada no dia nove de 
17 agosto de 2017. Deliberação: Aprovada. 2- Informes. Não houveram informes. 3-
18 Orçamento da FACE - 2017. O Presidente apresentou a ituação atual do orçamento da 
19 FACE no exercício de 2017, informando as despesas já utilizadas bem como o saldo ainda 
20 existente. Info rmou que a compra de passagens poderá ser realizada diretamente no sistema 
2 1 SCDP, sem a necessidade de intermédio da TRIP's, o que permiti rá maior controle e 
22 economia. O professor José Márcio de Carvalho informou que autorizou o pagamento de 
23 diárias e passagens, que solicitou informações acerca dos recursos à Direção da FACE, e que 
24 houve demora no encaminhamento de resposta. Informou ainda, que para o próximo ano erá 
25 realizado o planejamento para autorização desse tipo de pagamento. O Presidente do 
26 Conselho informou sobre a existência de recurso de atividade específica do professor 
27 Marilson Dantas no valor de R$ 194.000,00 e da dificuldade de utilização do recurso visto 
28 que o mesmo deve ser utilizado para o Laboratório Contábi l e que os equipamentos deste 
29 laboratório foram adquiridos anteriormente com outros recursos. O Conselheiro José Antônio 
30 de França destacou a dificuldade de uti lização do recur o de atividade e pecífica e sobre a 
31 necess idade de conserto do servidor que se encontra danificado. A Vice-Pres idente do 
32 Conselho informou da negociação com o CPD para utilização de espaço do servidor da UnB 
33 pela FACE e que o CPD solicitou como contrapartida a doação de equipamentos para uso de 
34 seus servidores técnico-administrativos. O Presidente do Conselho sugeriu, para a distribuição 
35 do orçamento do exercício de 2018, que os cri térios utilizados para a distribuição do recursos 
36 da MATRIZ pela Universidade sejam replicados na FACE, com uma re erva de qu inze por 
37 cento para a direção e oitenta e cinco por cento para os departamentos. A Vice-Pres idente do 
38 Conselho informou sobre a necess idade de rever o regimento da FACE. A Conselheira 
39 Adriana Moreira Amado precisou se ausentar e o Presidente do Conselho solicitou à ela que 
40 informasse aos demais Conselheiros sobre os trabalhos da comissão para revisão do processo 
41 de progressão funcional docente. A Conselheira informou que a minuta da nova re olução fo i 
42 aprovada pelo CEPE e que o Vice-Reitor encaminhou circular para manife ração das unidades 
43 e que ao final, a comissão irá analisar e consolidar as manifestações recebidas para nova 
44 apreciação pelo CEPE. Após este informe, retomou-se a apresentação do orçamento da 
45 FACE/2017. As sugestões apresentadas para utilização dos recursos foram: a) não alocar mais 
46 recursos para diárias e passagens. Utilizar o empenho do sa ldo alocado no SCDP, com 
47 autorização prévia do Diretor ou da Vice-Diretora da FACE, de modo a equiparar o gasto dos 
48 departamentos; b) não autorizar mais diárias e passagens para o ADM e PPGA. Existem 
49 passagens pendentes para o CCA que ainda serão debitadas dos valores j á alocados e um 
50 empenho específico para a ECO no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para passagen e de 
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51 R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para diárias. c) Economia e GPP ainda podem autorizar o 
52 pagamento de inscrições até o teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e 
53 quinhentos reais). d) verificar a necessidade de gastos prediais e com a PRC para 
54 investimento global da FACE e priorizar a aquisição desses bens, bem como às manutenções 
55 necessárias; e) após os débitos dos itens a, b, c e d autorizar a utilização do recurso que sobrar 
56 com investimentos das demandas de cada departamento, priorizando a compra do que já 
57 possui ata de registro de preços. Será debitado do saldo do ADM o investimento para 
58 confecção de quinze mesas para o Laboratório de Informática. f) restabelecer a comissão de 
59 orçamento para definir a distribuição do orçamento em 2018 e a priorização de gastos. As 
60 demandas de compras definidas por cada departamento deverão ser encaminhadas à Direção 
6 1 da FACE até o dia 29 de setembro de 2017. Deliberação: Aprovado. 4- Recursos gerais de 
62 revisão de menção - 54" Ata do Conselho da FACE. O Presidente do Conselho leu o item 8 
63 da Ata da 54 n reunião do Conselho da FACE realizada no dia 13 de março de 2014 acerca da 
64 reformulação - recurso geral de revisão de menção final, onde ficou decidido que os Chefes 
65 de Departamento são os responsáveis por formar as comissões dos processos de recurso geral 
66 de revisão de menção e sugeriu que tal decisão fosse mantida pelo Conselho. Informou ainda, 
67 que as comissões formadas pelo Diretor da FACE seriam mantidas. Deliberação: Aprovado. 
68 5- Solicitação de indicação de representantes para compor a Câmara de Gestão de 
69 Pessoas - CGP (processo 23106.096558/2017-56). O Presidente do Conselho informou que a 
70 vaga será do GPP uma vez que a representante não terminou o mandato. Deliberação: 
7 1 Aprovada a indicação de membro do GPP a ser encaminhada posteriormente à Direção da 
72 FACE. 6- Indicação de suplente para compor a Câmara de Extensão - CEX. Foi 
73 ratificada a aprovação da indicação do professor V ander Mendes Lucas do Departamento de 
74 Economia, realizada na 90º Reunião do Conselho, ocon-ida no dia nove de agosto de 2017. 7-
75 Licença capacitação da professora Maria de Lourdes Rollemberg Mollo (processo 
76 23 106.080871/2017-72). Deliberação: Aprovada. 8- Licença capacitação da professora 
77 Maria de Lourdes Rollemberg Mollo (processo 23106.080762/2017-55). Deliberação: 
78 Aprovada. 9- Progressão funcional da professora Daniela Fred do (processo 
79 23106.089630/2017-99). Deliberação: Aprovada. 10- Afastamento para estágio pós-
80 doutoral do professor Rafael Barreiros Porto (processo 23106.095041/2017-40). 
8 1 Deliberação: Aprovado. 11- Relatório final de estágio probatório do professor Eduardo 
82 Bona Safe de Matos (processo 23 106.060909/2016-18). Deliberação: Aprovado 
83 condicionado a assinatura do parecer pelo presidente da comissão. 12- Plano de trabalho do 
84 projeto Governança e Gestão do Sistema Único de Saúde (GPP - processo 
85 23 106.103000/2017-34). Deliberação: Aprovado. 13- Plano de trabalho da Especialização 
86 em Orçamento e Políticas Públicas (GPP - processo 23106.103263/2017-43). Deliberação: 
87 Aprovado. 14- Curso de extensão Gestão, Técnicas e Práticas de Gerenciamento de 
88 Projetos junto com a Secretaria da Fazenda do GDF (CGIS processo 
89 23106.103727/2017-11). Deliberação: Aprovado. 15- Curso de extensão Metodologias de 
90 Mapeamento, Otimização e Gestão de Processos Organizacionais junto com a Secretaria 
91 de Fazenda do GDF (CGIS - processo 23106.103302/2017-ll). Del iberação: Aprovado. 16-
92 Curso de extensão Gestão e técnicas de Planejamento Estratégico junto com a Secretaria 
93 de Fazenda do GDF (processo 23 106.103296/2017-93). Deliberação: Aprovado. 17 -
94 Documentos despachados "ad referendum": Foram aprovados os cinco itens a seguir: a) 
95 Solicitação de autorização para colaboração esporádica do professor Jorge Madeira Nogueira 
96 (ECO - processo 23 106.101604/2017-46); b) Solicitação de autorização para colaboração 
97 esporádica do professor José Carneiro da Cunha Oliveira Neto ( ADM - processo 
98 23106.097851/2017-3 1); c) Solicitação de autorização para colaboração esporádica do 
99 professor José Antônio de França (CCA - processo 23106.093478/2017-49); d) Alteração de 

100 cronograma e atualização do plano de trabalho do projeto "Desenvolvimento de pesquisas e 
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101 tecnologias voltadas para o aperfeiçoamento dos processos de formulação, gestão e aval iação 
102 de políticas públicas" (CEAG - processo 23 106.094091/2017-18); e) Curso de Mestrado 
103 Profissional em Administração Pública em parceria com a Política Federal - DPF (PPGA -
104 processo 23 106.097556/2017-84). 18- Extra pauta: a) Mestrado Profissional dos servidores 
105 técnico-administrativos da UnB (ECO - processo 23106.109546/2017-07). Del iberação: 
106 Aprovado. b) Projeto de Extensão Encontro de Administração da Justiça - EnAJUS 2018 
107 (ADM - processo 23 106.100518/2017-16). Deliberação: Aprovado. c) Solicitação de revisão 
108 de menção da aluna Luiza Freitas Caldas (ECO - processo 23106.094296/2017-95). 
109 Deliberação: Aprovado o parecer apresentado pela Comissão, sugerindo a al teração da 
110 menção para MM. d) O Pres idente do Conselho apresentou proposta de datas das próximas 
11 1 reuniões do Conselho no ano de 2017 (05 de outubro de 2017 - quinta-feira; 07 de novembro 
11 2 de 2017 - terça-feira e 06 de dezembro de 2017 - quarta-feira). Deliberação: Aprovado. Nada 
113 mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cinquenta e nove minutos, o Presidente deu por 
11 4 encerrada a reunião, da qual eu, Míriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretár ia Executiva da 
115 FACE lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será ass inada por mim e pelo 
116 Pres idente. 
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