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ATA DA CENTÉSIMA OITAVA (108ª) 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 maio de dois mil e dezenove, às
quatorze horas e cinquenta e cinco 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, Olinda Maria Gomes Lesses - Coordenadora do ADM, Paulo
César de Melo Mendes - Chefe do CCA, Elivânio Geraldo de Andrade - Coordenador do CCA, Jomar Miranda
Rodrigues - Representante do CCA, Milene Takasago - Chefe do ECO, Daniel Bin - Chefe do GPP, Suylan de
Almeida Midlej e Silva - Coordenadora do GGP, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos servidores
técnico-administrativos, Marcela Barbosa da Silva - Representante dos servidores técnico-administrativos,
Gabriel Mamede Carvalho - Representante discente, Luísa Boudens Rocha - Representante
discente. Justificaram ausência: Marina Delmondes de Carvalho Rossi - Representante do ECO, Ana Paula Vidal
Bastos - Representante do GPP, Vander Mendes Lucas - Coordenador de Extensão. Aberta a sessão, o Presidente
do Conselho, professor Eduardo Tadeu Vieira, procedeu a seguinte pauta: 1- INFORMES: 1.1 O presidente do
Conselho informou sobre o andamento do processo de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores
técnico-administrativos. Que a Comissão de Flexibilização emitiu parecer favorável à todos os departamentos da
FACE, inclusive para a Direção, entretanto o processo foi devolvido pela Magnífica Reitora para que a
Comissão verificasse alguns pontos dos normativos sobre o tema. 1.2 O presidente informou sobre a publicação
do Edital FACE/UnB n. 01/2019, que trata de auxílio para participação de docentes, servidores técnicoadministrativos e estudantes de pós-graduação stricto sensu em eventos científicos nacionais e internacionais. O
Presidente relatou que o que foi empenhado para o edital é referente a recursos de 2018, que não foram gastos
naquele ano. O servidor Tiago Mota informou que inicialmente o Decanato de Administração autorizou o
empenho para este fim, entretanto, quando os processos contemplados pelo edital foram encaminhados (um de
discente e outro de docente) ao DAF, foi informado que não haveria a possibilidade de atendimento da demanda
pois para o pagamento dos custos relativos ao discente deveria ser realizado por meio de auxílio para
desenvolvimento de estudo e pesquisa ou auxílio viagem e no caso de docente deveria ser feito via SCDP. Por
este motivo o edital provavelmente será suspenso até que esse empasse seja resolvido com o DAF. O conselheiro
Daniel Bin ressaltou a importância da ação e parabenizou a direção da FACE pela iniciativa do Edital. 1.3 O
Presidente relatou que provavelmente com o corte dos recursos para as universidades efetuado pelo governo,
também haverá a necessidade de redução do orçamento das unidades acadêmicas. 1.4 Foi informado também
que a decana do DPI está realizando visitas nas unidades acadêmicas para apresentar as atividades e atuação da
CAPRO e que a reunião na FACE estava prevista para acontecer no dia 15/05/2019, entretanto, foi solicitada a
remarcação para que houvesse tempo hábil para sensibilização dos chefes de departamentos e professores para
participarem da referida reunião. 1.5 O Presidente do Conselho questionou sobre o provimento da vaga de
técnico-administrativo do GPP e o Conselheiro Daniel Bin informou que o departamento já preencheu as
planilhas solicitadas pelo DGP com o perfil da vaga e que acredita que em breve haverá o provimento da vaga.
1.6 O professor Daniel Bin informou sobre a assembleia realizada pela ADUnB, na qual foi deliberada a
paralisação geral que ocorrerá no dia 15/05/19. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e
aprovação da Ata da 107ª Reunião do Conselho, ocorrida em 11/04/2019: aprovada por unanimidade. 2.2
Documentos despachados "Ad Referendum": 2.2.1 Colaboração esporádica do professor José Lúcio Tozetti
Fernandes, César Augusto Tibúrcio Silva e Lorena Almeida Campos - CCA, processo SEI 23106.034073/201931: aprovada por unanimidade. 2.2.2 Equivalência de conteúdo da disciplina "Administração Pública e Gestão
Social", ofertada pelo ADM, com a disciplina "Fundamentos da Administração Pública", ofertada pelo GPP ADM, processo SEI 23106.042069/2019-46: aprovada por unanimidade. 2.2.3 Projeto de pesquisa "Um
diagnóstico para o desenvolvimento de estratégias e metodologias visando o desenvolvimento de estratégias e
metodologias visando o desenvolvimento e a sustentabilidade no campo - Projeto Campo 4.0 - ADM, processo
SEI 23106.038860/2019-51: aprovada por unanimidade. 2.2.4 Participação da professora Milene Takasago no
projeto de pesquisa "Estudo do impacto Econômico da Unifei em Itajubá, Minas Gerais e Brasil" - ECO,
processo SEI 23106.034475/2019-35: aprovada por unanimidade. 2.2.5 Colaboração esporádica do professor
Rodrigo de Souza Gonçalves - CCA, processo SEI 23106.042371/2019-02: aprovada por unanimidade. 2.2.6
Abertura de turma de mestrado profissional em Administração Pública em parceria com a Polícia Rodoviária
Federal - PPGA, processo SEI 23106.044830/2019-84: aprovada por unanimidade. 3. Regimento interno da
FACE, processo SEI 23106.054842/2019-17. O Presidente apresentou a minuta de regimento discutida na gestão
do professor Roberto Ellery e informou sobre a necessidade de retomar a discussão sobre o assunto. Solicitou
aos chefes de departamento a divulgação da minuta do Regimento para conhecimento e sugestões. 4. Redução
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de carga horária dos membros das Comissões de Progressão Docente (Comissão Avaliadora e Comissão
Examinadora). O Presidente do Conselho contextualizou a demanda apresentada pela presidente da Comissão
Avaliadora. Após discussão o Conselho não aprovou a solicitação e sugeriu o rodízio de professores ou a
ampliação do número de membros para participarem das comissões. 5. Relatório final de estágio probatório do
professor Andrei Domingues Cechin - ECO, processo SEI 23106.041469/2017-72: aprovado por
unanimidade. 6. Remoção do professor Carlos Henrique Marques da Rocha do Departamento de Engenharia de
Produção para o Departamento de Administração - ADM, processo SEI 23106.025555/2019-08: aprovada por
unanimidade. 7. Licença capacitação da professora Eluiza Alberto de Morais Watanabe - ADM, processo
SEI 23106.038869/2019-62: aprovada por unanimidade. 8. Colaboração esporádica do professor Sérgio
Ricardo Miranda Nazaré - CCA, processo SEI 23106.053354/2019-92: aprovada por unanimidade. 9.
Colaboração esporádica do professor César Augusto Tibúrcio Silva - CCA, processo SEI 23106.052941/201964: aprovada por unanimidade. 10. Nomeação do professor Luiz Guilherme de Oliveira para a direção do
CEAG, processo SEI 23106.038806/2019-14. Após discussão, o Conselho deliberou que o Conselho de cada
Centro será responsável pela nomeação de seus diretores. 11. EXTRA PAUTA: 11.1 Alteração no currículo
do curso de Administração diurno e noturno (Inclusão no rol das disciplinas optativas: Análise Institucional e
Tópicos Contemporâneos em Estratégia e Inovação em Organizações; Alteração de nome de disciplina: Gestão
da Remuneração, Análise da Conjuntura para Decisão Empresarial e Gerência de Produtos) - ADM, processo
SEI 23106.048268/2019-68: aprovada por unanimidade. 11.2 Proposta de criação da segunda turma do Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos, a ser ofertada para o Exército Brasileiro - ADM, processo
SEI 23106.049617/2019-69: aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, 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 Eduardo Tadeu Vieira, Diretor da FACE, em 16/05/2019, às
20:33, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Miriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária Execu va da
FACE, em 17/05/2019, às 10:13, 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 3841654 e o código CRC D19C2844.

Referência: Processo nº 23106.024811/2019-31
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