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ATA DA CENTÉSIMA NONA (109ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA,
realizada aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 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, Tomás de Aquino Guimarães - Representante do ADM,
Elivânio Geraldo de Andrade - Coordenador do CCA, Jomar Miranda Rodrigues - Representante do CCA,
Milene Takasago - Chefe do ECO, José Guilherme de Lara Resende - Coordenador do Curso de Economia,
Marina Delmondes de Carvalho Rossi - Representante do Departamento de Economia, Daniel Bin - Chefe do
GPP, Ana Paula Vidal Bastos - Representante docente do GPP, Vander Mendes Lucas - Coordenador de
Extensão, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos servidores técnico-administra�vos, Marcela Barbosa
da Silva - Representante dos servidores técnico-administra�vos. Também es�veram presentes os convidados
Fernanda Natasha (docente - GPP), Selma Monteiro (PPGA- Técnica-Administra�va) e os discentes Jonatas
Luis Nogueira (CCA), Gabriel Mamede Carvalho (ECO), Davi do Egito Coelho (ADM) e Thalita  Ribeiro da Cruz
(GPP). Jus�ficou ausência: Suylan de Almeida Midlej e Silva. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho,
professor Eduardo Tadeu Vieira, procedeu a seguinte pauta: 1- INFORMES: 1.1 Escolha dos representantes
docentes �tular e suplente da FACE junto ao Consuni. O presidente do Conselho informou que
o recebimento de inscrições ocorrerá no período de 10 a 14 de junho de 2019, na Secretaria da Direção da
FACE, nos horários de 9h às 11h30 e de 14h30 às 17h. Estas datas foram amplamente divulgadas para toda a
comunidade da FACE. 1.2 Par�cipação da professora Marina de Carvalho Delmondes Rossi como
representante docente do Departamento de Economia no Conselho da FACE, em subs�tuição ao professor
Marcelo de Oliveira Torres. 1.3 Demais informes: O professor Daniel Bin informou que o processo eleitoral
para chefia do Departamento foi encerrado, com chapa única. Os professores Franco de Matos e Chris�ana
Soares de Freitas foram eleitos para chefia e subchefia do GPP, respec�vamente. O professor José Márcio
também informou sobre a conclusão do processo eleitoral do departamento, com chapa única. Os
professores José Márcio Carvalho e Carlos Rosano Peña foram reeleitos para chefia e subchefia do ADM. O
discente Jonatas (CCA) informou que foi reeleita a chapa atual do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis
(CACIC). Logo após, o presidente do Conselho levantou alguns ques�onamentos da Reitoria em relação à
invasão de uma sala no ICC pelo CACIC. Nesse sen�do, o discente Jonatas (CCA) esclareceu que os estudantes
que ocuparam a sala não têm ligação com o CACIC, e que a desocupação já foi realizada, a pedido do
próprio Centro Acadêmico. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1. Análise e aprovação da Ata da 108ª
Reunião do Conselho, ocorrida em 14/05/2019. aprovada por unanimidade. 2.2. Documentos despachados
“Ad Referendum”: 2.2.1. Colaboração esporádica do professor Maurício Soares Bugarin - ECO (Processo
23106.059106/2019-55): homologada. 2.2.2- Colaboração esporádica do professor Antônio Isidro da Silva
Filho - ADM (Processo 23106.061413/2019-04): homologada. 2.2.3 - Relatório final de estágio probatório do
professor Caio César de Medeiros Costa - ADM (Processo 23106.059837/2018-10): homologado. 2.2.4 -
Relatório final de estágio probatório da professora Siegrid Guillaumon Dechandt - ADM (Processo
23106.060435/2017-87): homologado. 2.2.5- Colaboração esporádica da professora Eluiza Alberto de Morais
Watanabe - ADM (Processo 23106.057639/2019-01): homologada. 3. Alteração Sigla Unidade - disciplinas no
módulo SIGAA/SIGUnB (Processo 23106.062683/2019-24): o presidente do Conselho informou que,
conforme demanda do DPO, em função da migração de dados do SIGRA para o SIGAA, faz-se necessária a
adequação dos códigos de disciplinas da UnB para o padrão do SIGAA, composto por 03 (três) letras, a nova
sigla sugerida pelo Decanato foi FEA. Foram levantadas duas sugestões e colocadas para votação:  1ª
opção (FEA); 2ª opção (EAC);  sendo aprovado, por maioria, que a nova sigla no SIGAA será FEA. 4. Indicação
do professor Pedro Henrique Zuchi da Conceição como representante da FACE junto à Câmara de Ensino de
Graduação - CEG (Processo 23106.035818/2019-89); aprovada por unanimidade. Contudo, o professor
Daniel Bin fez uma ponderação, para futuras indicações, acerca de professores que estão em algum cargo de
direção da Reitoria e, simultaneamente, sejam membros representantes da FACE em algum órgão colegiado,
o que pode, em algum momento, gerar conflito de interesse. 5. Indicação de representante �tular e suplente
da FACE junto à Câmara de Assuntos Comunitários (Processo 23106.057957/2019-63). O presidente do
Conselho sugeriu a recondução dos professores Olinda Maria Gomes Lesses (ADM) e Jales Dantas da
Costa(ECO), como representantes �tular e suplente, respec�vamente. aprovada por unanimidade. 6. Licença
capacitação do professor Rafael Terra de Menezes - ECO (Processo 23106.061669/2019-11). aprovada por
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unanimidade. 7. Licença capacitação do professor Tomás de Aquino Guimarães - ADM (Processo
23106.054340/2019-96). Ressalta-se que, nesse momento, o professor Tomás se re�rou da sala. aprovada
por unanimidade. 8. Licença para tratar de assuntos par�culares do professor Paulo Henrique de Souza
Bermejo - ADM (Processo 23106.018020/2019-72). aprovada por unanimidade. 9. Licença para tratar de
assuntos par�culares do professor Cecílio Elias Daher - ADM (Processo 23106.055383/2019-99). aprovada
por unanimidade. 10. Colaboração esporádica da professora Ludmila de Melo Souza - CCA (Processo
23106.063169/2019-14). aprovada por unanimidade. 11. Autorização para oferta do curso de Especialização
em Governança Pública de Sistemas de Saúde - CCA (Processo 23106.060155/2019-31). aprovada por
unanimidade. 12. Proposta de Mestrado Profissional Interdisciplinar em Governança e Inovação em Polí�cas
Públicas - GPP (Processo 23106.063840/2019-19). aprovada por unanimidade. 13. Projeto de Pesquisa e
desenvolvimento de modelo matemá�co de dimensionamento da força de trabalho para o Supremo Tribunal
Federal - CERME (Processo 23106.057959/2019-52). O item foi re�rado de pauta para análise futura.
14. Extra–pauta. a) Abaixo assinado PPGA (Processo 23106.067844/2019-76);  b) Solicitação de provimento
de servidor técnico-administra�vo – PPGA (Processo 23106.009362/2017-30). Os itens a e b foram discu�dos
simultaneamente. Os professores, discentes e técnicos expuseram diversos pontos de vista e foi decidido que
a comissão formada para avaliar a gestão de pessoal técnico-administra�vo da FACE (23106.062307/2018-
59), sem prejuízo de sua função precípua, sugira encaminhamento para esse caso específico, até a próxima
reunião do Conselho (11/07/2019).aprovado por unanimidade. c) Processo sele�vo – mestrado e doutorado
– PPGCONT (Processo sele�vo doutorado 23106.069782/2019-37; Processo sele�vo
mestrado 23106.069785/2019-71; Processo sele�vo aluno estrangeiro 23106.069787/2019-
60). aprovado por unanimidade. Por fim, o professor José Márcio alertou da necessidade de limpeza dos
banheiros da FACE para o turno noturno. O presidente do Conselho ressaltou a redução significa�va dos
funcionários da limpeza, bem como as dificuldades de viabilizar serviços simples, como a troca de lâmpadas,
junto à PRC. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente deu por encerrada
a reunião, da qual eu, Eloisa Gonçalves da Silva Torlig, 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 17/06/2019, às
18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eloisa Goncalves da Silva Torlig, Assistente em Administração
da FACE, em 17/06/2019, às 18:44, 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 3970876 e o código CRC C2E8E0F3.

 
Referência: Processo nº 23106.024811/2019-31 SEI nº 3970876

file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106054340201996.pdf
file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106018020201972.pdf
file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106055383201999.pdf
file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106063169201914.pdf
file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106060155201931.pdf
file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106057959201952.pdf
file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106067844201976.pdf
file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o-FACE/Desktop/Conselho%5d/REUNI%C3%83O%20109%C2%AA/DOCUMENTOS/processo-23106009362201730.pdf

