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ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA (96ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE 
2 ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS 
3 PÚBLICAS- FACE, realizada aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 
4 quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões desta Faculdade, com a presença dos 
5 Conselheiros: Eduardo Tadeu Vieira - Presidente do Conselho, Maria Eduarda Tannuri Pianto 
6 - Vice-Presidente do Conselho, José Márcio Carvalho - Chefe do ADM, Olinda Maria Gomes 
7 Lessa - Coordenadora do ADM, Elivânio Geraldo de Andrade - Coordenador do CCA, 
8 Marcelo Driemeyer Wilbert, Representante do Departamento de Ciências Contábeis, Daniel 
9 Bin - Chefe do GPP, Fellipe Areias Rodovalho - Representante dos alunos, Natália Uchôa de 

10 Lima - Representante dos alunos, Gilmar Castelo Branco de Olivefra - Representante dos 
11 servidores técnico-administrativos e Lourival Milhomem Filho - Representante dos 
12 servidores técnico-administrativos. Ausência Justificada: Tomás de Aquino Guimarães. Dando 
13 início à ordem da pauta foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E 
14 DELIBERAÇÃO - I) Análise da Ata da 95ª reunião do Conselho: Aprovada. II) Informes: 
15 2.1 - No que diz respeito ao orçamento, a FACE já recebeu uma parte do orçamento, 
16 deixando uma reserva para passagens e diárias e destinou outra parte para conserto de 
17 bebedouros e demais necessidades internas do prédio. 2.2 - Foi informado o questionamento 
18 por parte do DGP da aprovação do processo de relatório final do estágio probatório de 
19 professor do CCA. 2.3 - A vice-presidente do Conselho informou que participou de reunião na 
20 ADUnB, cuja pauta foram os processos de progressão funcional dos docentes. A mesma 
21 informou que os advogados da ADUnB recomendam fortemente que os docentes que se 
22 sentirem prejudicados nos processos de progressão funcional devam tentar resolver a questão 
23 internamente na universidade, encaminhando os recursos ao CEPE. Não é recomendável que 
24 os docentes tentem o recurso judicial paras seus processos, sob risco de que entendimentos 
25 divergentes da justiça possam prejudicar a todos. 2.4 - Sobre as novas resoluções do CAD nº 
26 0003/2018 e nº 0004/2018 e CONSUNI nº 0004/2018, foram aprovadas com pequenas 
27 modificações em relação às minutas divulgadas anteriormente. 2.5 - O chefe do departamento 
28 de administração, professor José Márcio foi contatado por representantes da embaixada da 
29 Indonésia, visando estabelecer um acordo de cooperação acadêmica com a UnB/FACE. O 
30 professor responsável, seria o Dr. Andy Fefta da Brawijaya University Indonésia, que planeja 
31 fazer uma visita à Universidade ainda no primeiro semestre de 2018.2.6 - A coordenadora de 
32 extensão informou que, no dia O 1 de março de 2018, a CAPES lançou edital Nº 05/2018, para 
33 curso em educação a distância em nível de graduação e de especialização. A data para 
34 encaminhamento das propostas será dia 20 de abril de 2018. 3 - Regras para utilização e 
35 reserva dos espaços físicos da FACE - O servidor Lourival apresentou um breve histórico 
36 sobre a evolução da utilização do espaço físico da FACE, bem como o aparelhamento desse 
37 espaço físico. Em seguida, o presidente do Conselho abordou as regras para utilização dos 
38 espaços físicos da FACE, expondo o tema já tratado anteriormente nas Atas 53 do Conselho 
39 da FACE e 17ª do CCPG, e após debate do Conselho, chegou-se à conclusão de que as salas 
40 sob responsabilidade da FACE, permanecerão sendo prioritariamente utilizados pelos cursos 
41 de mestrado e doutorado (acadêmico/profissionalizante), atividades de extensão e demais 
42 atividades de pós-graduação, caso as salas estejam vagas. Aulas de graduação e atividades de 
43 monitoria em nível de graduação, não farão jus ao uso dos espaços físicos sob 
44 responsabilidade da FACE, cabendo aos departamentos buscar alocação de espaço físico junto 
45 a prefeitura do campus. Exceção ao laboratório de uso comum da FACE, cujas regras para 
46 utilização serão estabelecidas, assim que o mesmo estiver disponível para uso. 4 -
47 Documentos despachados "Ad referendum". 4.1 - Indicação de substituto para a 
48 presidência da CEPFP / FACE. (23106.141782/2017-18) Indicado o Prof. Bernardo Pinheiro 
49 Machado Mueller. Aprovado. 5 - Extra Pauta: - 6 -Outros assuntos: O chefe do 
50 departamento de administração informa que o ADM ofertou dez disciplinas no período de 
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51 verão, com todas as turmas com aproximadamente cinquenta alunos. Nada mais havendo a 
52 tratar, às dezesseis horas e dez minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, 
53 Renato Pereira Moço de Oliveira lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será 
54 '-- assinada pelo Presidente. 
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