
   

ATA Nº 05/2015 

  

Aos 14 dias do mês maio do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no 

Miniauditório 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 do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, 

Vice-Diretora do ICEAC; Prof. MSc. André das Neves Dameda, Coordenador do Curso 

de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, Coordenador do Curso de 

Ciências Econômicas; Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal, Coordenadora do Curso de 

Administração; Prof. Dr. André Andrade Longaray, Coordenador do Curso de Mestrado 

em Administração; Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, Coordenador do Curso de 

Mestrado em Ciências Econômicas; Prof.ª MSc. Luciane Schmitt, representando os 

docentes do curso de Administração; Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores 

Souza e Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz, representado os docentes do curso de 

Ciências Contábeis; Economista Aléssio Almada da Costa, representando os Técnicos 

Administrativos; e Bruno Costa Santos, representando os discentes do curso de Ciências 

Contábeis. CONVIDADOS: Administradora Fernanda dos Santos Geri; Prof.ª MSc. 

Cíntia Amaral Pinto Cezar; Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski; Assistente 

Administrativa Tatiane Roldão Bastos. INSERÇÃO DE PAUTA: 1. Pedido de 

afastamento para Pós-Graduação da Prof.ª Andrea Bento Carvalho; 2. Participação da 

Prof.ª Lívia Castro D’Ávila em banca de defesa de dissertação. 1º ASSUNTO: 

Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 2º ASSUNTO: Presença da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Lúcia Anello, 

para discussão da Política de Extensão da FURG. Devido a uma negociação com os 

estudantes, no âmbito da Reitoria, a Pró-Reitora não pode comparecer à reunião, 

ficando em aberto uma nova data. 3º ASSUNTO: Parecer Nº 11/2015 – Relatório de 

afastamento para Pós-Graduação – Interessada: Prof.ª Blanca Lila Gamarra Morel – O 

relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por 

intermédio do Parecer Nº 11/2015, apresentou a seguinte fundamentação: “O referido 



relatório atesta que a Prof.ª Blanca Lila Gamarra Morel, no segundo semestre de 2014, 

cursou com êxito as disciplinas de Macroeconomia II e Microeconomia II, 

integralizando 06 créditos. Quanto à tese, a mesma não foi iniciada, em função da Prof.ª 

Blanca Lila Gamarra Morel encontrar-se na fase de realização dos créditos. Segundo o 

orientador, o Prof. Adalmir Marquetti, sua avaliação é muito boa.” O Relator aprovou o 

referido relatório de afastamento e a Câmara aprovou o voto favorável do relator. Os 

membros presentes do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da 

Câmara. 4° ASSUNTO: Parecer Nº 10/2015 – Relatório de Afastamento para Pós-

Graduação – Interessada: servidora Fernanda dos Santos Geri – O relator da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por intermédio do 

Parecer Nº 10/2015, apresentou a seguinte fundamentação: “O presente relatório atesta 

que a servidora Fernanda dos Santos Geri, no primeiro mês de afastamento, cursou as 

disciplinas de Gestão de Organizações Públicas, Finanças Públicas e Sistemas de 

Controle Interno, no mestrado profissional em Gestão de Organizações Públicas da 

UFSM”, tendo o relator sido favorável ao referido relatório. A Câmara aprovou o voto 

favorável do relator. Os membros presentes do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade o Parecer da Câmara. 5° ASSUNTO: Parecer Nº 12/2015 – Relatório de 

anuência de Projeto de Pesquisa – Interessada: Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal - O relator 

da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por 

intermédio do Parecer Nº 12/2015, aprovou o referido relatório, e apresentou a seguinte 

fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido sob a 

chancela da Profª Dr.ª Anne Pinheiro Leal é de grande relevância para o Instituto de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, em virtude de 

proporcionar aos alunos envolvidos, a possibilidade de terem contato com as práticas de 

Gestão de Pessoas, adotadas por organizações industriais do município de Rio Grande-

RS.” A Câmara aprovou o voto favorável do relator. Os membros presentes do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 6° ASSUNTO: 

Parecer Nº 06/2015 –Relatório Final da Semana Acadêmica do Curso de Administração 

– Interessada: Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal – O relator da Câmara de Graduação, 

Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, por intermédio do Parecer 

Nº 06/2015 aprovou o referido relatório, apresentando a seguinte fundamentação: “O 

evento contribui para a ampliação do conhecimento para os acadêmicos participantes, 

principalmente em relação à ligação da teoria com a prática. Ofereceu-se uma gama 

diversificada de temas envolvendo as palestras e as oficinas. De uma forma geral o 



evento conseguiu alcançar seu objetivo tendo em vista ampliar a formação dos 

estudantes, produzir conhecimento e propiciar atividade acadêmica complementar.” A 

Câmara aprovou o voto favorável do relator. Os membros presentes do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 7° ASSUNTO: Parecer Nº 

04/2015 – II Seminário de Empreendedorismo e Semana Acadêmica dos Cursos de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – Interessado: Prof. MSc. André das 

Neves Dameda - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. 

Dr. Tiarajú Alves de Freitas, por intermédio do Parecer Nº 04/2015, aprovou o referido 

relatório, apresentando a seguinte fundamentação: “A realização da Semana Acadêmica 

agregando os cursos de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis é um 

importante momento de discussão para o avanço do conhecimento na área de 

empreendedorismo, onde temas relevantes são tratados. Foi adotado Empreendedorismo 

como tema âncora e buscar-se-á o desenvolvimento desta capacidade, a identificação de 

novos talentos e o debate sobre as oportunidades e expectativas de atuação no mercado 

atual. Durante dois dias serão disponibilizados um portfólio diversificado de oficinas e 

palestras pontuais para as três áreas.” A Câmara aprovou o voto favorável do relator. Os 

membros presentes do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da 

Câmara. 8° ASSUNTO: Parecer Nº 05/2015 – Pedido de Liberação para participar 

como professor do Curso de História Licenciatura EaD – Interessado: Prof. Dr. Rogério 

Piva Silva da Silva - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, 

Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, por intermédio do Parecer Nº 05/2015, apresentou a 

seguinte fundamentação: “A liberação solicitada pelo Professor Rogério Piva no 

memorando não especifica qual a carga horária necessária para o desenvolvimento desta 

atividade na modalidade à distância. No entanto se não houver ônus para as atividades 

já desenvolvidas no ambiente do ICEAC, o relator entende que a sua solicitação seja 

lograda.” A Câmara aprovou o voto favorável do Relator, e os membros do Conselho da 

Unidade, por consenso, decidiram baixar para diligência o referido pedido, solicitando 

informações acerca de horário, carga horária, Polo que o Prof. Rogério Piva irá 

ministrar, visando certificar-se do não comprometimento de suas atividades no 

atendimento às demandas de disciplinas e atendimentos presenciais do ICEAC. 9° 

ASSUNTO: Parecer Nº 14/2015 – Relatório de anuência de Projeto de Ensino – 

Interessada: Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques, por intermédio do Parecer Nº 

14/2015, apresentou parecer favorável quanto à anuência do Projeto em questão, 



fornecendo a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser 

desenvolvido pela Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal é de grande relevância para o Instituto 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, por proporcionar aos 

estudantes envolvidos, a possibilidade de reflexão acerca dos impactos do Projeto de lei 

sobre Terceirização no Brasil no campo do trabalho.” A Câmara aprovou o voto 

favorável da relatora. Os membros presentes do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade o Parecer da Câmara. 10° ASSUNTO: Aprovação da Homologação dos 

candidatos aprovados no Concurso Público de Edital N° 14/2015, para seleção de 

Contratação Temporária, na área de Ciências Econômicas. A Diretora Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a homologação dos candidatos 

aprovados no Concurso Público de Edital N° 14/2015, para seleção de Professor 

Auxiliar, área de conhecimento Ciências Econômicas, matéria Teoria Econômica, do 

ICEAC. Conforme a Ata da Comissão Examinadora, encaminhada pela Presidente da 

Banca Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, os candidatos aprovados em primeiro, 

segundo e terceiro lugares, respectivamente, são Chantós Guilherme Antunes 

Mariani,com nota final 6,3 – Denalize Goulart Leite, com nota final 6,2 – e Paola 

Liziane Silva Braga, com nota final 6,1, sendo indicado para contratação, conforme 

Memorando Ad Referendum 71/2015, o candidato Chantós Guilherme Antunes Mariani. 

Os membros presentes aprovaram por unanimidade a referida homologação. 11° 

ASSUNTO: Parecer N° 13/2015 - Relatório de Afastamento para Pós-Graduação – 

Interessada: Prof.ª MSc. Suzana de Oliveira Malta – O relator da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer N° 

13/2015, aprovou o referido relatório, apresentando a seguinte fundamentação: “O 

referido relatório atesta que a Prof.ª Suzana de Oliveira Malta no segundo semestre de 

2014, cursou com êxito as disciplinas de Educação Ambiental no Ensino Formal, 

Análise textual discursiva e Seminário de Tese, integralizando 08 créditos. Além disto, 

a Profª. Suzana de Oliveira Malta encontra-se na fase de elaboração do plano da tese. 

Segundo o orientador, o Prof. Humberto Calloni, sua avaliação é muito boa.” A Câmara 

aprova o voto favorável do relator. Os membros presentes do Conselho da Unidade 

aprovam o voto da Câmara. 12° ASSUNTO: Apreciação do Processo de Extinção de 

Disciplinas, segundo decisão do NDE – História – Disciplinas 07292 – Gestão 

Patrimonial, e 07293 – Gestão Ambiental - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi 

Abdallah colocou para apreciação do Conselho da Unidade o Processo 

23116.003706/2015, sobre a Extinção das Disciplinas Gestão Patrimonial (07292) e 



Gestão Ambiental (07293), de acordo com decisão do Comitê Assessor / Núcleo 

Docente Estruturante de História. Os membros do Conselho da Unidade aprovam a 

decisão do NDE de História. 13º ASSUNTO: Aprovação da indicação dos Prof.s Carlos 

Alberto Frantz dos Santos e Ricardo Frio para integrarem, respectivamente, o NDE do 

Curso de Bacharelado em Hotelaria e o NDE do Curso de Bacharelado em Tecnologia 

de Eventos. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a 

indicação do Prof. Carlos Alberto Frantz dos Santos, lotado na Unidade de Santa Vitória 

do Palmar, para integrar o NDE do Curso de Bacharelado em Hotelaria e a indicação do 

Prof. Ricardo Frio, também lotado na Unidade de Santa Vitória do Palmar, para integrar 

o NDE do Curso de Bacharelado em Tecnologia de Eventos. Os membros do Conselho 

presentes aprovaram por unanimidade a indicação de ambos os professores. 14º 

ASSUNTO: Aprovação da indicação dos Prof.s Cíntia Amaral Pinto Cezar e Rafael 

Mesquita Pereira para assumirem, respectivamente, a Coordenação e Coordenação 

Adjunta do Curso de Comércio Exterior na Unidade de Santa Vitória do Palmar. A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação as indicações da 

Prof.ª Cíntia Amaral Pinto Cezar para a função de Coordenadora do Curso de Comércio 

Exterior e do Prof. Rafael Mesquita Pereira para a função de Coordenador Adjunto do 

Curso de Comércio Exterior, no Polo de Santa Vitória do Palmar. Os membros do 

Conselho aprovaram por unanimidade as indicações. INSERÇÕES DE PAUTA: 1. 

Pedido de afastamento para Pós-Graduação da Prof.ª Andrea Bento Carvalho. A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o Processo 

23116.003741/2015-35 de pedido de Afastamento para Pós-Graduação da Prof.ª Andrea 

Bento Carvalho, com contratação de Professor Substituto para suprir a vaga. Os 

membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o pedido de 

afastamento. 2. Participação da Prof.ª Lívia Castro D’Ávila em banca de defesa de 

dissertação. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a 

solicitação da Prof.ª Lívia Castro D’Ávila para participar em duas bancas de defesa de 

dissertação dos alunos Eduardo Vargas e Bruna Rorato da Unisinos que ocorrerá no dia 

28/05/2015. Os membros do Conselho aprovaram por unanimidade o pedido. 

ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah parabenizou os 

colegas pelos feitos da “Semana Acadêmica”, com o tema Empreendedorismo, e 

ressalta a grande participação dos discentes e docentes, com suas oficinas e 

participações, e agradeceu aos colaboradores pela organização do evento no âmbito do 

ICEAC, aos DA’s dos cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis, 



Professores e Técnicos. Parabenizou, também, os colegas do PPGA, que iniciaram suas 

atividades acadêmicas neste mês de maio, desejando um excelente futuro, com o início 

do Curso de Mestrado em Administração no ICEAC-FURG. Parabenizou, ainda, o 

grupo das Ciências Contábeis, devido aos resultados globais da FURG na 9ª Edição 

(2015-1) do Exame de Suficiência promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

condição obrigatória à obtenção de registro profissional junto ao sistema CFC-CRC. De 

54 inscritos, 48 compareceram à prova e 45 foram aprovados, representando um 

percentual de aprovação de 93,75%. Percentual muito significativo comparado aos 

percentuais da região sul (65,8%) e nacional (54,48%). O servidor Aléssio Almada da 

Costa colocou para conhecimento o 3º Workshop de Sustentabilidade, reforçando o 

convite e colocando-se para esclarecimentos; o workshop contará com dois momentos, 

na parte da manhã será exposta a política ambiental e na parte da tarde ocorrerão 

oficinas divididas por assuntos; será também apresentado o Plano Diretor e orçamento 

gasto com coleta de resíduos. A Prof.ª Ana Paula Capuano colocou para conhecimento 

dos presentes o problema enfrentado por um dos alunos do Curso de Ciências 

Contábeis, o qual apresenta baixa visão e teve seus óculos furtados, e que não tem 

recursos para comprar óculos novos. Desta maneira, a Prof.ª Ana Paula solicita o auxílio 

dos colegas para realizar alguma ação para auxiliá-lo com as despesas médicas e da 

compra dos óculos, porém sem expô-lo.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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