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ATA DA CENTÉSIMA SEXTA(106ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE), DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, realizada aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e
quarenta minutos, na sala da direção desta Faculdade, com a presença dos Conselheiros: Eduardo Tadeu
Vieira - Presidente do Conselho, Maria Eduarda Tannuri Pianto - Vice-Diretora da FACE, José Márcio Carvalho
- Chefe do ADM, Tomás de Aquino Guimarães - Representante do ADM, Olinda Maria Gomes Lesses Coordenadora ADM, Paulo César de Melo Mendes - Chefe do CCA, Elivânio Geraldo de Andrade Coordenador CCA, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA, Milene Takasago - Chefe do ECO, José
Guilherme de Lara Resende - Coordenador do ECO, Marcelo Torres - Representante do ECO, Daniel Bin Chefe do GPP, Suylan de Almeida Midlej e Silva - Coordenadora do GPP, Alexandre Maduro de Abreu Representante dos Centros, Gabriel Mamede - Representante discente, Josivane Costa Rodrigues Representante dos servidores técnico-administra vos, Marcela Barbosa da Silva - Representante dos
servidores técnico-administra vos. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho, professor Eduardo Tadeu
Vieira, procedeu a seguinte pauta: 1- PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 1.1- Aprovação da Ata da 105ª Reunião
do Conselho da FACE: Aprovada por unanimidade. 2- INFORMES: 2.1- O Presidente do Conselho informou
que a cerimônia de outorga de tulo de professor emérito, ao professor Gileno Fernandes Marcelino, será
realizada no dia dezenove de março de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta minutos, no Auditório
da Reitoria. Convidou os conselheiros a par ciparem da cerimônia. 2.2- O Presidente informou sobre a
reunião dos servidores técnico-administra vos com a direção da FACE, onde foi acordado que, o prazo para
envio dos requerimentos ou manifestações contrárias a ﬂexibilização será dia 05/04/2019. Os requerimentos
ou manifestações deverão ser encaminhados à direção da FACE para consolidação e encaminhamento à
Comissão de Flexibilização. O professor Daniel Bin reforçou a necessidade de provimento de novos
servidores no GPP, tendo em vista o déﬁcit de pessoal naquele departamento e reforçou o pedido realizado
na reunião anterior, de que a demanda de pessoal do GPP, seja discu da como demanda da FACE e não
somente daquele departamento. 2.3- O Presidente do Conselho informou que a implantação do ponto
eletrônico para os servidores técnico-administra vos ocorrerá a par r do dia 1°/04/2019 e sobre a
necessidade de encaminhar ao Decanato de Gestão de Pessoas a indicação das cheﬁas imediatas, dos chefes
subs tutos e gestores de ponto de cada departamento. 2.4- O Presidente agradeceu e parabenizou os
coordenadores dos cursos de graduação pelo empenho na realização das colações de grau que foram
descentralizadas para as unidades. Sugeriu que, para o próximo semestre, sejam realizadas duas
colações: Administração e Gestão de Polí cas Públicas; Economia e Contabilidade. Orientou que todos os
cursos providenciem a reserva do Centro Comunitário para as próximas cerimônias. 2.5- O professor Daniel
Bin, relatou sobre as diﬁculdades que foram enfrentadas para renovação de contrato da professora
subs tuta Ana Paula Mar ns, devido questões relacionadas a vaga e agradeceu ao CCA, ao seu chefe prof.
Paulo Mendes e a coordenadora do curso, profa. Danielle Nunes pela cessão temporária de vaga por
afastamento de docente, o que permi u a renovação do contrato. Estendeu o agradecimento à servidora
Míriam Oliveira pelo encaminhamento do caso junto ao DGP. 2.6- O professor José Márcio informou que foi
realizada reunião com mais um professor interessado em realizar parceria com a Universidade Chinesa. No
total, cinco professores manifestaram interesse, um do Departamento de Economia e quatro do
Departamento de Administração. Nessa reunião foi formado um grupo que será responsável pelas ações
necessárias para realização do acordo. 3- DELIBERAÇÕES: 3.1- Documentos despachados "Ad Referendum":
3.1.1- Relatório parcial referente ao estágio probatório da professora Fernanda Natasha Bravo Cruz - GPP,
processo Sei n. 23106.101606/2017-35: Aprovado por unanimidade. 3.1.2- Alteração do período de licença
capacitação do professor Marcus Vinícius Soares Siqueira - ADM, processo Sei n. 23106.078004/201858: Aprovada por unanimidade. 3.1.3- Colaboração esporádica do professor Caio César de Medeiros Costa ADM, processo Sei n. 23106.012746/2019-00: Aprovada por unanimidade. 3.1.4- Afastamento para pósdoutorado do professor Maurício Bugarin - ECO, processo Sei n. 23106.012976/2019-61: Aprovado por
unanimidade. 3.1.5- Afastamento para pós-doutorado da professora Milene Takasago - ECO, processo Sei
n. 23106.012989/2019-30: Aprovado por unanimidade. 3.1.6- Cooperação técnica a ser realizada por
intermédio do Laboratório de Gestão de Polí cas Penais - LabGEPEN/GPP e a Secretaria do Estado de Jus ça
de Rondônia - GPP, processo Sei n. 23106.015222/2019-62: Aprovada por unanimidade. 3.1.7- Colaboração
esporádica da professora Marina Delmondes de Carvalho Rossi - ECO, processo Sei n. 23106.015808/201927: Aprovada por unanimidade. 3.1.8- Colaboração esporádica do professor José Guilherme de Lara
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Resende - ECO, processo Sei n. 23106.016511/2019-89: Aprovada por unanimidade. 3.1.9- Colaboração
esporádica do professor Antônio Isidro da Silva Filho - ADM, processo Sei n. 23106.018144/2019-58:
Aprovada por unanimidade. 3.1.10- Colaboração esporádica do professor Antônio Isidro da Silva Filho ADM, processo Sei n. 23106.151052/2018-06: Aprovada por unanimidade. 3.2- Indicação de representantes
tular e suplente para o Consuni, processos Sei n.s 23106.014375/2019-92 e 23106.098953/2018-54. O
Presidente informou que o processo com a indicação do professor Roberto de Goés Ellery Júnior foi
devolvido pela Magníﬁca Reitora, informando que o indicado deverá ser eleito pelos pares de toda a FACE. O
professor José Guilherme sugeriu a criação de uma comissão eleitoral para a escolha. O Presidente do
Conselho sugeriu o nome da professora Adriana Moreira Amado (ECO), como presidente e dos professores
José Antonio de França (CCA) e Antonio Nascimento Júnior (ADM): Aprovada por unanimidade. 3.3Relatório de a vidades de colaboração esporádica do professor José Guilherme de Lara Resende - ECO,
processo Sei n. 23106.155632/2017-83: Aprovado por unanimidade. 3.4- Extra pauta: 3.4.1- Relatório
parcial de estágio probatório do professor Rafael Rabelo Nunes - ADM, processo Sei 23106.039773/2017-50:
Aprovado por unanimidade. 3.4.2- Relatório de a vidades esporádicas do professor Alexandre Maduro de
Abreu - ADM, processo Sei n. 23106.024136/2019-41: Aprovado por unanimidade. 3.4.3- Solicitação de
reserva de sala para o curso de Especialização em Orçamento e Polí cas Públicas - GPP, processo Sei
n. 23106.024627/2019-91: Houve uma breve discussão sobre a u lização dos espaços da FACE para cursos
de Especialização. O professor José Márcio relatou a necessidade de discussão sobre um prédio anexo da
FACE para atender as demandas de salas de aula dos programas de pós-graduação. O professor Eduardo
sugeriu a criação de comissão para realizar os estudos necessários sobre a construção desse anexo. Sugeriu o
nome do professor José Márcio como presidente da referida comissão e solicitou, ao professor José Márcio,
que na próxima reunião do Conselho, sejam apresentados outros dois nomes para atuarem como membros
da comissão. O professor Daniel Bin sugeriu que seja realizada a publicização dos espaços da FACE, os
responsáveis por cada local e como são u lizados. Após discussão e considerando as demandas já
apresentadas anteriormente, o Presidente do Conselho sugeriu a aprovação do pedido, nas sextas-feiras, no
período da tarde e aos sábados, no período da manhã, respeitando o cronograma apresentado no processo:
Aprovada por unanimidade. 3.4.4- Afastamento para pós-doutorado do professor Abimael de Jesus Barros
Costa - CCA, processo Sei 23106.018784/2019-68: Aprovado por unanimidade. 3.4.5- Projeto de Extensão
Tecnológica Governança nas IES - GPP, processo Sei n. 23106.024072/2019-88: Após discussão do assunto,
foram apresentadas duas propostas para apreciação, sendo a primeira apresentada pelo Presidente do
Conselho e a segunda pelo professor Jomar Miranda Rodrigues. Primeira proposta: Aprovação pelo Conselho
condicionada a realização dos ajustes à luz da Resolução da CAPRO n. 0001/2019 e a apreciação no colegiado
do GPP. Segunda proposta: Res tuir o processo para as adequações necessárias e apreciação do colegiado do
GPP, para posterior deliberação do Conselho: Primeira proposta: 1 voto a favor, 1 abstenção e 15 votos
contra. Segunda proposta: 1 voto contra, 4 abstenções e 12 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, às 16
horas e treze minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Míriam Aparecida Mesquita
Oliveira lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

Documento assinado eletronicamente por Miriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária Execu va da
FACE, em 19/03/2019, às 11:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Tadeu Vieira, Diretor da FACE, em 19/03/2019, às
11:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 3603772 e o código CRC 6F54328A.
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