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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA (26ª) 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 sete dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezenove, às quatorze horas e oito 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, Antonio
Nascimento Júnior - Coordenador de Administração, César Augusto Tibúrcio Silva - Coordenador do
PPGCONT, Marcelo de Oliveira Torres - Coordenador do PPGECO. Jus�ficaram ausência: Rafael Barreiros
Porto - Coordenador do PPGA, Marina Figueiredo Moreira - Coordenadora do Mestrado Profissional -
PPGA. Par�ciparam como convidados: Ana Paula Vidal Bastos - professora do GPP, José Antonio de França
- CCA e Fernanda Natasha Bravo Cruz - professora do GPP. Aberta a sessão, a Presidente do Colegiado,
professora Maria Eduarda Tannuri Piano, procedeu a seguinte pauta: 1. INFORMES: 1.1 O professor
Eduardo Tadeu informou sobre um novo norma�vo que será publicado em breve pela CAPRO. Esse
norma�vo foi elaborado por uma comissão que não �nha representante da FACE e tratará de mudanças
nos cálculos de custos indiretos em projetos da UnB. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1 Análise e
aprovação da Ata da 25ª Reunião do CCPG, ocorrida em 10/04/2019: Aprovada por unanimidade. 2.2
Proposta de APCN - Mestrado Profissional Interdisciplinar em Governança e Inovação em Polí�cas
Públicas, processo SEI 23106.063840/2019-19. A presidente do Colegiado passou a palavra para a
professora Ana Paula Bastos, proponente da APCN para apresentar a proposta. Com a palavra, a
professora Ana Paula explicou que esta proposta foi construída com a par�cipação do ADM e CCA  e
liderada pelo GPP e fez uma explanação sobre os obje�vos do curso proposto. Colocou que o programa
contará com duas linhas de pesquisa, sendo uma em ação pública e inovação e outra em governança,
contabilidade pública e terceiro setor. A proposta foi elaborada de acordo com as orientações da CAPES e
com a sugestão de vários professores, especialmente daqueles professores da FACE que não se
encontram credenciados em programas de pós-graduação. Após apresentação da proposta, a Presidente
do Colegiado leu o parecer emi�do pelo relator do processo, professor Roberto de Goes Ellery Junior.
Após discussão, o professor César Tibúrcio colocou a necessidade de alteração da linha de pesquisa sobre
contabilidade pública uma vez que essa linha já existe no PPGCONT, o que foi acatado pelos professores
responsáveis pela proposta. Após os professores convidados se re�rarem, a Presidente do Conselho
colocou a proposta em votação. Deliberação: A proposta de APCN foi aprovada por unanimidade, com a
alteração da linha de pesquisa Governança, Contabilidade Pública e Terceiro Setor para Governança
Pública e Terceiro Setor. 3. EXTRA PAUTA: 3.1 Oferta de curso de Especialização em Governança Pública
de Sistemas de Saúde - CCA, processo SEI 23106.060155/2019-31. O professor César Tibúrcio explicou a
solicitação constante no processo. Após verificar que o processo não estava em consonância com a
Resolução da CAPRO 001/2019, o colegiado deliberou, por unanimidade, que o processo fosse adequado
e subme�do para apreciação na próxima reunião do Conselho da FACE. Nada mais havendo a tratar, às
quinze horas e sete minutos, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Míriam Aparecida
Mesquita Oliveira, Secretária do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação da FACE, lavrei a presente Ata,
que, depois de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente e por mim.

Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Tannuri Pianto, Professor(a) de
Magistério Superior da FACE, em 12/06/2019, às 14:43, 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, Secretário(a) da
FACE, em 17/06/2019, às 07:55, 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 3962604 e
o código CRC 6CA5FE4B.
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