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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA (25ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
(CCPG) DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezenove, às onze horas e dezessete minutos, na sala do diretor da FACE, com a presença dos membros:
Maria Eduarda Tannuri Pianto - Presidente do Colegiado, Eduardo Tadeu Vieira - Diretor da FACE, Marina
Figueiredo Moreira - Coordenadora do Mestrado Profissional, Antonio Nascimento Júnior - Coordenador
de Administração, César Augusto Tibúrcio Silva - Coordenador do PPGCONT, Marcelo de Oliveira Torres -
Coordenador do PPGECO, Vander Mendes Lucas - Coordenador do Mestrado Profissional em Economia.
Jus�ficaram ausência: Rafael Barreiras Porto - Coordenador do PPGA. Aberta a sessão, a Presidente do
Colegiado, professora Maria Eduarda Tannuri Pianto, procedeu a seguinte pauta: 1. INFORMES: 1.1 A
Presidente informou sobre a necessidade de retomada das reuniões deste Colegiado e que as reuniões
irão acontecer dois dias antes da reunião do Conselho da FACE para que os processos apreciados pelo
CCPG possam ser subme�dos para apreciação do Conselho. Informou ainda que par�cipou de reunião
convocada pela decana do DPG, onde foi solicitado atenção aos prazos e a necessidade dos processos
referentes a avaliação das propostas de cursos novos de pós-graduação stricto sensu (APCN) serem
apreciados pela CCPG antes do envio ao DPG. Nessa reunião, o DPG informou ainda sobre a situação
ocorrida com o processo de criação do Doutorado Profissional em Administração, proposto pelo PPGA.
Neste caso, o recurso não foi enviado em tempo hábil para a Capes e por esse mo�vo surge a
necessidade de iniciar uma nova APCN. 1.2 O professor Eduardo Tadeu informou que atua como membro
da CAPRO e que diferentemente das outras Câmaras da Universidade, a CAPRO não tem representação
de todas as unidades acadêmicas e possui em sua composição a presença de quatro decanatos. Informou
ainda que a Câmara tem a intenção de avaliar também as prestações de contas dos projetos. O professor
Eduardo também informou sobre a necessidade de a FACE abrir mão dos custos indiretos referente ao
curso de pós-graduação lato sensu in�tulado "Especialização em Gestão de Projetos", do Departamento
de Administração (SEI 23106.053389/2018-41) para viabilizar a assinatura da Magnífica Reitora. 1.3 A
professora Marina Moreira procedeu um informe relatando sobre o andamento do processo referente a
proposta de criação do Doutorado Profissional em Administração e informou que será subme�da uma
nova proposta de APCN. 1.4 Pendências para finalização do curso de especialização " Análise e
intervenção em Programas de Governo" - Término do curso 30/03/2016 - CEAG (SEI 23106.035967/2019-
48). 1.5 Pendências para finalização do curso de especialização "Polí�cas Públicas" - Término do curso
30/06/2017 - CEAG (SEI 23106.035972/2019-51). 1.6 Pendências para finalização do curso de
especialização: "Polí�cas Públicas" - Término do curso 30/06/2017 CEAG (SEI 23106.036217/2019-93). 1.7
Pendências para finalização do curso de especialização: "Polí�cas Públicas e Socioeducação" - Término do
curso 31/03/2018 - CEAG (SEI 23106.036247/2019-08). 1.8  Pendências para finalização do curso de
especialização: "Gestão de Coopera�vas de Crédito" - Término do curso 31/05/2017 - GPP
(SEI 23106.036250/2019-13). 2- PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e aprovação da Ata da 24ª
Reunião da CCPG, ocorrida em 11/06/2018: Aprovada por unanimidade. 2.2 Proposta de calendário de
reuniões da CCPG para o ano de 2019: Foi sugerida alteração nos dias e horários das reuniões. Foi
proposto que as reuniões aconteçam às sextas-feiras anteriores a reunião do Conselho da FACE, às
14h30: A proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às doze horas, a
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Míriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretária do
Colegiado, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente e por
mim.

 

Documento assinado eletronicamente por Miriam Aparecida Mesquita Oliveira, Secretário(a) da
FACE, em 17/04/2019, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Tannuri Pianto, Professor(a) de
Magistério Superior da FACE, em 17/04/2019, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 3741003 e
o código CRC D47ED647.
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