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ATA Nº 13/2013 

 

 Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, 

no mini auditório PROFESSOR LEON COUTELLE FILHO, bloco E do Complexo 

Administrativo, Campus Carreiros, reuniu-se ordinariamente o Conselho da Unidade do Instituto 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Patrízia 

Raggi Abdallah, diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, diretora; 

Prof.ª Drª. Audrei Fernandes Cadaval, vice-diretora; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, 

coordenadora do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, representado 

o Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, coordenador do curso de Ciências Econômicas; Prof. Dr. 

Décio Bittencourt Dolci, representando os docentes do curso de Administração; Prof.ª MSc. 

Blanca Lila Gamarra Morel, e Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, representante dos docentes do 

curso de Economia; Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, representado os docentes do 

curso de Contábeis; Administradora Fernanda Geri, representante dos servidores técnicos em 

educação. CONVIDADOS: Prof. Dr. André Andrade Longaray; Prof. MSc. Rodrigo da Rocha 

Gonçalves; Prof.ª MSc. Giovana Sha’iAnne da Silva Flores Souza; Prof.ª MSc. Ana Paula 

Capuano da Cruz; Prof.ª Esp. Daiane Pias Machado; Prof. MSc. Walter Nunes Oleiro; Prof. 

Esp. Claudinei Terra Brandão; Prof.ª MSc. Patrícia da Graça Rocha Franzoni; Prof. MSc. 

Fernando Rafael Cunha; Economista Aléssio Almada da Costa; Assistente em Administração 

Juliana de Araujo Machado. INSERÇÃO DE PAUTA: Parecer 18/2013 - Aprovação da 

consolidação da proposta do PPGE. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi 

aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Parecer 04/2013 – Projeto 

de Extensão interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado - O relator da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Márcio André Leal Bauer, por intermédio do Parecer 

04/2013, apresentou a seguinte fundamentação: “O referido projeto trata do Encontro 

Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis da FURG, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de 

novembro no auditório do Hospital Universitário da FURG. O evento tem como objetivo reunir 

docentes e discentes em torno das atividades científicas e profissionais, visando o debate 

sobre temas importantes no cenário contábil, além de divulgar trabalhos acadêmicos de 

estudantes de graduação e pós-graduação. O tema do evento será: 2013 – Ano da 

Contabilidade no Brasil, em razão da campanha do Conselho Federal de Contabilidade que 

busca destacar a necessidade de divulgar a contabilidade e a sua função na vida das pessoas. 

Considera-se o projeto como uma importante atividade de extensão para o ICEAC, por 
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promover a interação entre acadêmicos, docentes e profissionais da área contábil, permitindo o 

enriquecimento dos conhecimentos dos estudantes, sobretudo através das palestras realizadas 

durante o evento, as quais proporcionam uma nova visão do mercado de trabalho e das ações 

eu envolvem a formação dos profissionais de contabilidade.” O Relator decide aprovar o 

relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 3º ASSUNTO: Mem. 16/2013 – Solicitação 

de alteração de membro no conselho do ICEAC - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

colocou para aprovação a solicitação realizada conforme memorando 16/2013, referente à 

substituição do Prof. Esp. Mário Silveira Medeiros no conselho do ICEAC, pela Prof.ª MSc. 

Giovana Shai’Anne da Silva Flores Souza. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram 

por unanimidade a referida solicitação. 4º ASSUNTO: Parecer 019/2013 Plano de Capacitação 

Docente interessados professores do ICEAC – O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 19/2013 onde consta a 

seguinte apresentação do plano de capacitação: Prof.ª MSc. Blanca Lila Gamarra Morel, 

previsão fevereiro de 2014; Prof.ª MSc. Carla Teresinha do Amaral Rodrigues, previsão março 

de 2014; Prof.ª MSc. Luciane Schmitt, previsão março de 2014; Prof.ª MSc. Patrícia da Graça 

Franzoni, previsão março 2014; Prof. MSc. Rodrigo da Rocha Gonçalves, previsão março de 

2014; apresentou a seguinte fundamentação: “A qualificação profissional é primordial para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Representa fator de grande 

relevância, tanto da graduação quanto da pós-graduação, uma vez que, além da inserção dos 

discentes no ambiente de pesquisa, possibilita uma amplitude de conhecimentos que qualifica 

o conteúdo ministrado em sala de aula e as práticas cotidianas de cada área.” O Relator decide 

aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 5º ASSUNTO: Parecer 18/2013 - 

Aprovação da consolidação da proposta do PPGE - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 18/2013 analisou 

os seguintes assuntos referente ao PPGE: 1) disponibilidade de oferta de disciplinas ao PPGE - 

foi encaminhado ao Conselho do ICEAC, conforme processos 23116.007015/2013-20 e 

23116.007014/2013-85, a disponibilidade de oferecimento das disciplinas de Introdução ao 

gerenciamento Costeiro Integrado (11106P) do IO/FURG e de Análise Bayesiana e Decisão 

(01072P) do IMEF/FURG, respectivamente; 2) liberação de docentes para participar do PPGE - 

a) foi solicitado, por meio do primeiro processo supracitado, encaminhado ao IMEF/FURG, a 

liberação do docente Paul G. Kinas, lotado no IMEF/FURG, para atuar como docente no 

Mestrado em Economia Aplicada do PPGE. O IMEF/FURG está de acordo conforme ATA do 

Conselho da Unidade nº 14/2013 (assunto sétimo); b) foi solicitado, por meio do processo 

23116.007079/2013-21, encaminhado ao IO/FURG, a liberação do docente Gonzalo Velasco 

Canziani, lotado no IO/FURG, para atuar como docente no Mestrado em Economia Aplicada do 

PPGE. O IO/FURG está de acordo conforme o parecer do Diretor do Instituto de Oceanografia, 

Prof. Dr. Carlos Alberto Eiras Garcia e processo 23116.007014/2013-85; 3) aprovação no 

ICEAC de novas disciplinas - foi solicitado ao ICEAC a criação de 2 novas disciplinas para o 
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curso de Mestrado em Economia Aplicada, que são Tópicos Especiais em Economia Aplicada 

I, com carga horária de 15h e; Tópicos Especiais em Economia Aplicada II, com carga horária 

de 30h, o documento contempla as ementas e maiores especificidades sobre as mesmas; 4) 

credenciamento de docentes - foram credenciados como docentes permanentes do PPGE: o 

Professor Gibran da Silva Teixeira e a Professora Audrei Fernandes Cadaval, ambos lotados 

no ICEAC/FURG, e, como docente colaborador o Professor Gonzalo Velasco Canziane, lotado 

no IO/FURG. Os referidos credenciamentos estão suportados pela ATA 01/2013 do Colegiado 

do PPGE; 5) alterações na versão reduzida da proposta original do PPGE - foi encaminhado ao 

Conselho do ICEAC uma versão reduzida da proposta original do PPGE – Mestrado em 

Economia Aplicada, aprovada pela CAPES, com as seguintes alterações: inclusão das novas 

disciplinas, Tópicos Especiais em Economia Aplicada I e II, e, o credenciamento dos novos 

docentes, prof. Gibran da Silva Teixeira, profa. Audrei Fernandes Cadaval e Prof. Gonzalo 

Velasco Canziane; e 6) mudança de coordenação - Conforme a proposta de criação do curso a 

coordenação seria exercida pela professora Patrízia Raggi Abdallah, após análise do colegiado 

do curso de Mestrado, foi identificado que a mesma não poderia exercer o cargo, pois ocupa 

cargo de direção. Por meio da ATA 01/2013 do colegiado do curso de Mestrado em Economia 

Aplicada foram aprovados por unanimidade os nomes dos professores: Gibran da Silva 

Teixeira como coordenador e Paulo Lessa Pinto como coordenador adjunto. Assim sendo a 

relatora apresentou a seguinte fundamentação: “Todos os assuntos referidos neste parecer e 

as ações originadas destes são essenciais para a efetivação da primeira turma do curso de 

Mestrado em Economia Aplicada, do PPGE abrigado pelo ICEAC/FURG, sendo assim, as 

mesmas se constituem em relevantes alterações e providências que devem ser formalizadas 

neste ato.” A Relatora decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto da relatora. Os 

membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara e a 

consolidação da proposta do PPGE. ASSUNTOS GERAIS: A Vice-Diretora Audrei Fernandes 

Cadaval apresentou no final da reunião o PLANFOR, para que todos os docentes tenham 

conhecimento sobre o processo do referido. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 

reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidenta e pela secretária.  
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