
 

 

ATA DA SEXAGÉSIMA NONA (69ª) REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE 

DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – FACE, realizada aos 

vinte três do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta  

minutos, na sala de reuniões desta Faculdade, com a presença dos seguintes 

Conselheiros: Roberto de Góes Ellery Júnior – Presidente, José Carneiro da Cunha 

Oliveira Neto- Vice-Presidente, Adriana Moreira Amado – Chefe do ECO, Carlos 

Rosano Peña – Chefe do ADM, Athos Vinícius Cavalcante Carvalho – Representante 

dos alunos, Catarina Cecília Odelius – Representante do ADM, Fátima de Souza Freire 

– Coordenadora de Extensão, Gilmar Castelo Branco de Oliveira – Representante dos 

funcionários, José Antônio de França – Chefe do CCA, Magda de Lima Lúcio – 

Coordenadora do GPP, Marcelo Driemeyer Wilbert – Representante do CCA e Paulo 

Carlos Du Pin Calmon  - Representante dos Centros. Dando início à ordem da pauta 

foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E DELIBERAÇÃO – 1) Análise e 

aprovação da ata da reunião anterior: aprovada. 2) Informes. O professor José Carneiro 

informou da sua cessão para o Governo do Distrito Federal. Consequentemente, o 

professor Roberto sugeriu trazer um nome, na próxima reunião, para preencher a vaga 

de vice-diretor. Os Conselheiros concordaram. As professoras Adriana e Catarina 

relataram sobre a discussão no CEPE acerca da porcentagem das disciplinas 

obrigatórias e optativas, que hoje é 70% e 30%, respectivamente, porém, há uma 

proposta de aumentar para 80% as obrigatórias e 20% as optativas. Os Conselheiros se 

posicionaram favoráveis à manutenção de 70/30, com respeito às leis. 3) Membros para 

a Comissão que irá discutir o regimento interno da FACE. O professor Roberto sugeriu 

trazer uma proposta para o Conselho deliberar. Os Conselheiros aprovaram. 4) 

Membros para a Comissão que irá discutir os critérios para professor titular no âmbito 

da FACE. O professor Roberto também sugeriu trazer uma proposta para o Conselho 

deliberar. Os Conselheiros aprovaram. 5) Representante docente para o Consuni . 

Aprovado o nome da professora Leonor Moreira Câmara. 6) Solicitação licença-

capacitação professora Catarina Cecília Odelius. Deliberação: aprovado. 7) Afastamento 

do professor Edmilson Soares Campos para o curso de doutorado, no período de 

10/08/15 a 09/08/16. Deliberação: aprovado. 8) Progressão funcional de adjunto III para 

IV, do professor Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza. Deliberação: homologado o 

parecer da comissão que opina pelo deferimento, com a recomendação. 9) Revalidação 

de diploma de Flávia de Souza Ávida, Mestrado em Economia, oriunda da “University 

of Nothing Ham”. Deliberação: homologado o parecer da comissão que opina pelo 

deferimento. 10) Documentos aprovados “ad-referendum”: a) afastamento dos 

professores Rosane Maria Pio da Silva, José Lúcio Tozetti Fernandes e José Humberto 

da Cruz cunha para o curso de doutorado. Deliberação: aprovada as três solicitações de 

afastamento. b) resultado final do concurso público para Professor Adjunto “A”, na área 

de Macroeconomia. Deliberação: aprovado.  11) Extra-pauta: a) Mestrado Profissional 

em Governança e Desenvolvimento. O professor Paulo Calmon foi convidado a 

apresentar a proposta ao Conselho, porém, o professor Roberto ressaltou que o 

Colegiado de Pós-Graduação que irá deliberar sobre o assunto.   b) Abertura de 

concurso público docente efetivo na área de formação econômica do Brasil. 

Deliberação: aprovado. c) Concurso para professor de magistério superior – área de 

economia do bem estar para o Departamento de Gestão de Políticas Públicas. 

Deliberação: aprovado. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cinquenta 

minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Eloisa Gonçalves da 
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Silva Torlig, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada será assinada pelo 

Presidente. 


