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ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA (107ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FACE) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA,
realizada aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta 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, Paulo César de Melo Mendes - Chefe do CCA, 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 ECO, Marcelo Torres -
Representante do ECO, Suylan de Almeida Midlej e Silva - Coordenadora do GGP, Ana Paula Vidal Bastos -
Representante do GPP, Alexandre Maduro de Abreu - Representante dos Centros, Vander Mendes Lucas -
Coordenador de Extensão, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos servidores técnico-administra�vos,
Gabriel Mamede Carvalho - Representante discente, Jonatas Luis Nogueira - Representante discente.
Jus�ficaram ausência: Tomás de Aquino Guimarães - Represente do ADM, Daniel Bin - Chefe do GPP. Aberta a
sessão, o Presidente do Conselho, professor Eduardo Tadeu Vieira, procedeu a seguinte pauta: 1-
INFORMES: 1.1 O presidente do Conselho informou sobre o andamento do processo de flexibilização da
jornada de trabalho dos servidores técnico-administra�vos da FACE e sobre a visita realizada pela Comissão.
Que o processo teve parecer favorável e que após a visita da Comissão será emi�do o parecer final para
posterior assinatura da Magnífica Reitora. O processo da Direção da FACE será enviado posteriormente e,
portanto, não será apreciado juntamente com o processo dos departamentos. Informou ainda que a
Resolução sobre o ponto eletrônico será apreciada na próxima reunião do CAD uma vez que não houve
quórum nas duas úl�mas reuniões da Câmara de Gestão de Pessoas. 1.2 Foi informado que, por
determinação da Magnífica Reitora, os procedimentos rela�vos a autorização de compra de passagens e
pagamento de diárias nacionais, antes realizados pela CCV,  está sendo realizado pela Direção da FACE, desde
o final do mês de março do ano corrente. Quanto as passagens internacionais, o Presidente informou que as
solicitações con�nuam sendo autorizadas pela CCV. 1.3 O Presidente informou sobre a necessidade de
assinatura de termo de responsabilidade para uso das salas de aulas da Direção, inclusive laboratório de uso
comum e auditórios. O termo de responsabilidade deverá ser assinado na Direção da FACE. 1.4 O Presidente
informou que foi encaminhado e-mail para todos os professores reforçando sobre os procedimentos para
solicitação de cópias de materiais e pediu que as solicitações sejam encaminhadas com a antecedência de,
no mínimo, quarenta e oito horas, conforme aprovado na 53ª reunião ordinária do Conselho da FACE,
realizada em 11/02/2014. 1.5 Foi informado pelo Presidente do Conselho sobre a mudança ocorrida na
Direção do CEAG. O novo diretor será o professor Luis Guilherme de Oliveira, lotado na Faculdade de
Planal�na. 1.6 A Conselheira Ana Paula Vidal Bastos informou sobre a proposta de Mestrado Profissional
Interdisciplinar em Governança e Inovação em Polí�cas Públicas que está sendo construída com a
par�cipação do CCA e ADM e liderada pelo GPP. A proposta será apreciada pelo Colegiado dos Cursos de Pós-
Graduação da FACE e, caso aprovada, será subme�da para deliberação deste Conselho. A professora Suylan
Midlej reforçou que essa proposta de mestrado profissional também é uma demanda dos egressos do curso
do GPP. 1.7 O professor Vander Lucas informou que a Câmara de Extensão se encontra com dois editais em
aberto. Um dos editais refere-se a espaço �sico para a�vidades de extensão e o outro edital para seleção de
bolsistas da semana universitária. Para a FACE foram des�nadas duas vagas, assim como no ano passado e os
estudantes da FACE podem concorrer a essas vagas por meio do edital que está com inscrições abertas.
Informou ainda, sobre a palestra que irá ocorrer no dia dezesseis de abril, no auditório do Ins�tuto de
Biologia, sobre a curricularização da extensão. 1.7 O Presidente do Conselho informou sobre o Balcão
Fiscal, a�vidade de extensão realizada pelo CCA no shopping Conjunto Nacional. A a�vidade consiste no
atendimento dos cidadãos para sanar dúvidas rela�vas ao preenchimento da declaração de Imposto de
Renda. 1.8 O professor José Guilherme registrou agradecimento aos professores Eduardo Tadeu, Maria
Eduarda Tannuri e Maurício Bugarin, bem como aos servidores da secretaria do departamento de Economia
pelo empenho na condução e par�cipação da cerimônia de colação de grau. 2 - PARA ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO: 2.1 Aprovação da Ata da 106ª Reunião do Conselho da FACE, realizada no dia quatorze de
março de dois mil e dezenove: Aprovada por unanimidade. 2.2 Documentos despachados "Ad
Referendum": 2.2.1 Afastamento para pós-doutorado do professor Carlos Denner dos Santos Júnior - ADM,
processo SEI n. 23106.033744/2019-46: Aprovado por unanimidade. 2.2.2 Projeto de Extensão Tecnológica
Governança nas IES - GPP, processo SEI n. 23106.024072/2019-88: Aprovado por unanimidade. 2.2.3 Curso
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de pós-graduação lato sensu in�tulado " Especialização em Gestão de Projetos" - repasse dos valores
rela�vos aos custos indiretos - ADM, SEI n. 23106.053389/2018-41: Aprovado por unanimidade. O Conselho
sugeriu que posteriormente fosse enviada documento à Reitoria ques�onando sobre a legalidade de
mudança nos valores repassados para a FACE depois da assinatura do processo pela Magnífica Reitora. 2.2.4
Relatório parcial referente ao estágio probatório da professora Maria Amélia de Paula Dias - ADM, processo
SEI 23106.040489/2018-15: Aprovado por unanimidade. 2.2.5 Relatório parcial referente ao estágio
probatório do professor Carlos André de Melo Alves - ADM, processo SEI 23106.079160/2017-55: Aprovado
por unanimidade. 2.3- Divisão do orçamento da FACE em 2019. O Presidente do Conselho informou sobre a
u�lização dos recursos em 2018 e apresentou a proposta de divisão do orçamento para o ano de 2019
seguindo os mesmos critérios de 2018, ou seja o número de alunos equivalentes. Foi esclarecido ainda que a
proposta de divisão não contempla os valores rela�vos aos custos indiretos que porventura venham a ser
alocados para a FACE em 2019. A proposta encontra-se no Anexo I desta Ata: Aprovada por unanimidade.
2.4- Indicação de representante �tular e suplente para compor a Câmara de Ensino de Graduação - CEG,
processo SEI 23106.035818/2019-89. Foi sugerido que o representante �tular seja indicado pelo
Departamento de Economia e como membro suplente foi indicado o nome da professora Danielle
Montenegro Salamone Nunes do CCA: Aprovado por unanimidade. 2.5- Demanda por servidores técnico-
administra�vos para o GPP, PPGA e de um cargo de técnico em audiovisual, processo
SEI 23106.030608/2019-02. A servidora Míriam Oliveira apresentou brevemente a análise global do quadro
de servidores da FACE e a necessidade de encaminhar a solicitação de acordo com o solicitado pelo DGP:
Após breve discussão, o documento foi aprovado por unanimidade. 2.6- Elogio público para os professores
Olinda Maria Gomes Lesses (ADM) Danielle Montenegro Salamone Nunes (CCA), Maurício Soares Bugarin
(ECO) e Suylan de Almeida Midlej e Silva (GPP) pela condução das cerimônias descentralizadas de formatura.
O Conselho aprovou por unanimidade a proposta de elogio público aos professores e deliberou ainda, pela
inclusão dos seguintes professores: Vanessa Cabral  Gomes (ADM) e José Márcio Carvalho (ADM), e dos
técnico-administra�vos: Elizânia de Araújo Gonçalves (ADM), Rosemary Boreli de Oliveira (CCA), Marcela
Barbosa da Silva (GPP), Marília Jaqueline Moreira da Rocha (ECO) e Sara Regina N. de Carvalho Costa (ECO).
2.7- Proposta de criação do Centro de Cultura e Estudos LGBT no ambiente de trabalho - ADM, processo
SEI 23106.036312/2019-97. Após discussão o Conselho aprovou por unanimidade a proposta de criação do
centro, parabenizou a inicia�va do professor Marcus Vinícius Siqueira, que propôs a criação, entretanto,
ressaltou que a FACE não dispõe de espaço �sico, nem tampouco de recursos humanos, financeiros e
logís�cos para viabilizar a proposta. A implantação ficou condicionada ao encaminhamento de projeto e de
como acontecerá a ins�tucionalização do Centro, inclusive com relação a espaço �sico, recursos humanos,
logís�ca e recursos financeiros. 2.8- Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado entre a FUB e a
União/Jus�ça Federal de 1º grau do Distrito Federal, processo SEI 23106.037599/2019-72: Aprovado por
unanimidade. 2.9- Revalidação de diploma de graduação em Ciências Contábeis - CCA, processo
SEI 23106.135602/2018-31: Aprovado por unanimidade. 3- EXTRA-PAUTA: 3.1 Licença capacitação do
professor Rodrigo Rezende Ferreira - ADM, processo SEI 23106.030014/2019-93: Aprovada por
unanimidade. 3.2 – O Conselho propôs a composição do CCPG – Colegiado dos Cursos de Pós-graduação da
FACE, com a Vice-Diretora da FACE como presidente e como membros o Diretor da FACE, o Coordenador(a)
do PPGA, o Coordenador(a) dos Mestrados Profissionais (PPGA), o Coordenador(a) do PPCONT, o
Coordenador(a) do PPGECO, o Coordenador(a) dos Mestrados Profissionais (PPGECO), o Coordenador(a) dos
cursos “latu sensu” (ADM) e um(a) representante dos Centros vinculados a FACE. Caso venham a ser
aprovados novos programas de pós-graduação pela CAPES, ligados a FACE e seus departamentos e centros,
seus coordenadores serão membros natos do CCPG-FACE. Aprovada por unanimidade  Nada mais havendo a
tratar, às dezessete horas, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Míriam Aparecida Mesquita
Oliveira lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
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Documento assinado eletronicamente por Eduardo Tadeu Vieira, Diretor da FACE, em 25/04/2019, às
11:55, 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, Secretária Execu�va da
FACE, em 09/05/2019, às 09:07, 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 3729352 e o código CRC 56CF1C84.
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