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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA (110ª) 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 julho do ano 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, José Márcio Carvalho - Chefe do ADM, Olinda Maria Gomes Lesses -
Coordenadora do ADM, Jorge Katsumi Niyama - Sub-chefe do CCA, Pedro Henrique Zuchi Conceição - Sub-
chefe do ECO, José Guilherme de Lara Resende - Coordenador do ECO, Daniel Bin - Chefe do GPP, Suylan de
Almeida Midlej e Silva - Coordenadora do GPP, Josivane Costa Rodrigues - Representante dos servidores
técnico-administra�vos, Marcela Barbosa da Silva - Representante dos servidores técnico-administra�vos,
Vander Mendes Lucas - Coordenador de Extensão, Jonatas Luis Nogueira - Representante discente, Pedro
Menezes Figueiredo - Representante discente. Jus�ficaram ausência: Maria Eduarda Tannuri-Pianto, Tomás
de Aquino Guimarães, Jomar Miranda Rodrigues, Milene Takasago, Marina Delmondes de Carvalho Rossi,
Ana Paula Vidal Bastos, Alexandre Maduro de Abreu. Membros ausentes: Elivânio Geraldo de Andrade,
Gabriel Mamede Carvalho. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho, professor Eduardo Tadeu Vieira,
procedeu a seguinte pauta: 1- INFORMES: 1.1 Par�cipação dos discentes Gabriel Mamede Carvalho e Jonatas
Luis Nogueira como representantes discentes no Conselho da FACE. O Presidente reforçou que a
representação dos discentes da FACE no Conselho será composta por dois representantes e que os suplentes
deverão comparecer à reunião quando houver ausência dos membros �tulares. 1.2 Orçamento da FACE em
2019. O Presidente relembrou a divisão do orçamento para o ano de 2019 e apresentou o panorama dos
gastos. O professor José Márcio informou que caso não haja a possibilidade de compra de novos
computadores, o Departamento de Administração irá inves�r os recursos na internacionalização do
departamento, buscando convênios fora do país. 1.3 Indicação de representante �tular e suplente dos
docentes da FACE junto ao Consuni, processo 23106.074045/2017-94. Foi informado o resultado do processo
eleitoral. Foram 78 votantes, sendo 77 votos favoráveis à única chapa inscrita, composta pelo professor
Roberto Ellery de Goes Junior e pelo professor Carlos Rosano Peña e um voto nulo. 1.4 Autorização da
flexibilidade da jornada de trabalho nas secretarias da FACE, processo 23106.074045/2017-94. O Presidente
informou que foi publicado no dia 10/07/2019, o Ato da Reitoria que autoriza a implementação da
flexibilização da jornada de seis horas diárias e trinta horas semanais para os servidores técnico-
administra�vos nas secretarias da FACE. O início da flexibilização deverá ser acordado com a
chefia/coordenador de cada departamento e/ou secretarias de pós-graduação. Foi relembrada a necessidade
de cumprimento dos horários e da melhoria do atendimento, conforme o termo de compromisso que foi
assinado pelos chefes de departamento e pelo diretor da FACE. O Presidente informou que irá realizar
reunião com todos os servidores técnico-administra�vos para tratar de questões relacionadas ao
assunto. 1.5 Espaço �sico. Foi relatado que boa parte dos recursos gastos pela direção da FACE tem sido com
a aquisição de equipamentos para modernização dos espaços: auditórios, salas de reunião, salas de aula e
laboratórios. O Presidente relembrou a necessidade de assinatura do termo de responsabilidade para
u�lização desses espaços. Informou também sobre a grande demanda de outras unidades da UnB para
u�lização dos auditórios e que na próxima semana acontecerá, nos auditórios da FACE, evento de grande
porte organizado pelo Ins�tuto de Letras. 1.6 O professor Daniel Bin ra�ficou que seu mandato como chefe
de departamento encerra no próximo dia 19 e que, portanto, esta será sua úl�ma reunião como membro do
Conselho. Também agradeceu ao Conselho pelo tempo que atuou como membro. O Presidente do Conselho
agradeceu ao professor Daniel Bin, o trabalho realizado e a par�cipação nas reuniões do Conselho. 1.7 A
servidora Josivane Costa ques�onou sobre a comissão formada para avaliar a gestão de pessoal técnico-
administra�vo da FACE, visto que o resultado dos trabalhos deveria ser apresentado nesta reunião do
Conselho. O Presidente informou que o presidente da comissão solicitou, informalmente, prorrogação de
prazo de trinta dias. 1.8 O professor Vander Mendes informou sobre a realização da Semana Universitária
que irá ocorrer em setembro de 2019. A FACE teve sete a�vidades inscritas. Houve a liberação de recursos
para confecção de banners e divulgação de eventos. 1.8 O professor José Márcio informou que o ADM
recebeu a visita de uma comissão da Universidade de Guangdong, da China e que não foi possível celebrar o
acordo de internacionalização pois o departamento não conseguiu garan�r o alojamento gratuito para os
alunos daquela universidade, mas que as providências já estão sendo tomadas para resolução do problema.
Informou também o interesse, por parte da Universidade de Guangdong, de estender a parceria para o
CCA. 1.9 O Presidente informou sobre a realização da Conferência Internacional do Terceiro Setor, organizada
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pelo CCA. O evento contou com mais de 100 par�cipantes e os representantes do Chile e da Colômbia se
dispuseram a sediar os próximos eventos. A segunda Conferência será realizada no Chile e a terceira na
Colômbia. 2. PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 2.1. Análise e aprovação da Ata da 109ª Reunião do Conselho,
ocorrida em 13/06/2019: aprovada por unanimidade. 2.2. Documentos despachados “Ad
Referendum”: 2.2.1. Credenciamento do professor Maged Ali como pesquisador colaborador pleno junto ao
curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado do PPGA, processo 23106.104917/2018-37: homologado.
2.2.2 Licença capacitação do professor Daniel Bin - GPP, processo 23106.056257/2019-51: homologado com
uma abstenção. 2.2.3 Projeto de pesquisa "Modelo Matemá�co de Dimensionamento da Força de Trabalho
para o Supremo Tribunal Federal" - CERME, processo 23106.057959/2019-52: homologado. 2.2.4 Licença
capacitação do professor Luiz Macedo Bessa - GPP, processo 23106.068479/2019-17: homologada.
2.3 Indicação de representante �tular e suplente da FACE junto à Câmara de Carreira Docente - CCD. Foi
sugerido que o Departamento de Administração e o Departamento de Economia encaminhem os nomes a
serem indicados para �tular e suplente, respec�vamente: aprovada por unanimidade. 2.5 Solicitação de
reserva do Laboratório de Uso Comum para ministrar aulas do Curso de Pós-Graduação em Gestão de
Projetos - professor Aldery Silveira: aprovada por unanimidade. 2.6 Proposta de criação do curso de
Doutorado Profissional em Administração Pública - PPGA, processo 23106.055762/2018-06: aprovada por
unanimidade. 2.6 Alteração nos pré-requisitos das disciplinas: Gestão de Finanças Pessoais; Análise Decisória
em Projetos e Oficina de Produtos e Projetos - ADM, processo 23106.076116/2019-55: aprovada por
unanimidade. 2.7 Proposta de criação do curso de Mestrado Profissional PPGCONT - Universidade de Illinois,
processo 23106.076964/2019-64: aprovada por unanimidade. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1 Acordo de Cooperação
entre o Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais e o Department of Management of University of
Torino, processo 23106.074855/2019-11: aprovado por unanimidade. 3.2 Relatório Final do Curso de
Especialização em Gestão Pública Municipal (GPM), processo 23106.074807/2019-14: aprovado por
unanimidade. 3.3 Elogio público à professora Gisela Dema Fiúza - ADM, pelos 20 meses na presidência da
Comissão Avaliadora de Progressão Funcional da FACE: aprovado por unanimidade. 3.4 Credenciamento de
pesquisadores - Nair Aguiar Miranda e Thiago Chris�ano Silva - CEAG, processo 23106.074493/2019-
50: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quarenta e oito minutos, 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.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Tadeu Vieira, Diretor da FACE, em 15/07/2019, às
12:29, 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 15/07/2019, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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