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ATA Nº 04/2017

Aos 20 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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 do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval,
Vice-Diretora do ICEAC; Prof.ª MSc. Cíntia Pinto Cesar, Coordenadora do Curso de
Comércio Exterior; Prof.ª Dr.ª. Liandra Caldasso, Coordenadora do Curso de
Tecnologia em Gestão de Cooperativas; Prof. Dr. Vilmar Tondolo, Coordenador do
Curso de Mestrado Acadêmico em Administração; Prof. Dr. André Andrade Longaray,
Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof. MSc.
Alexandre Quintana, Coordenador do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr.
Gibran Teixeira, Coordenador do Curso de Mestrado em Economia; Prof.ª MSc.
Gabriela Dias e Prof. Dr. Walter Nunes Oleiro, representado os docentes do curso de
Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo Lessa, representando o docente do curso de
Ciências Econômicas; Assistentes Administrativos Antônio M. Giambastiani, Juliana
Teixeira, Fernanda Geri, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS:
Prof. Dr. Samuel Bonato; Prof. Dr. Gabrielito Menezes; Prof. MSc. Vinicius
Halmenschlager, Prof.ª Dr.ª Adriana Paola Peñafiel. INSERÇÃO DE PAUTA: 1)
Abertura de Edital para Contratação de Professor temporário; 2) Solicitação de
liberação para atividade externa – interessado Prof. Samuel Bonato.  1º ASSUNTO:
Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros
presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” da homologação de
candidatos, cronograma de atividades e pontos para a prova didática, referente ao
processo seletivo para contratação de docentes temporários, Processo número
23116.000922/2017-71, uma vaga para atuar no Campus de Santa Vitória do Palmar,
com Matérias/Disciplinas denominada “Fundamentos de Administração; Administração
Financeira e Orçamentária”, e uma outra vaga para atuar no Campus de São
Lourenço do Sul, com Matérias/Disciplinas denominada “Gestão e Cooperativas”, do
Edital 16/2017 – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para
aprovação os “Ad Referendum” 82/2017 e 83/2017, os quais tratam da homologação
de candidatos, cronograma de atividades e pontos para a prova didática do Edital
16/2017. Os referidos seguem em anexo. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade os “Ad Referendum”. 3º ASSUNTO: Aprovação de
parecer 04/2017 – Relatório Final da Semana Acadêmica de Economia (SAECO),
interessado de Prof. Tiarajú Freitas -  A relatora da Câmara de Graduação, Extensão
e Administração do ICEAC, Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal, por intermédio do Parecer
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06/2017, aprovou o relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com
o relatório, o evento atendeu 414 pessoas, e numa escala de 1 a 100, considera que
numa medida de 90 o evento alcançou o objetivo proposto de expor os estudantes de
Economia a conteúdos que agregam à carreira profissional. Ainda segundo a errata
do relatório, numa escala de 0 a 100, o relatório considerou 100 para o nível de
atingimento do público alvo. Como contribuições do evento, foi apontado que houve
integração acadêmica, integração entre as áreas do conhecimento e que os
resultados obtidos para a comunidade alvo foram efetivos e eficientes. Alguns
problemas de infraestrutura e necessidade de mudança na data do evento foram
apontados como obstáculos nesta edição, o que, contudo, não prejudicou o
atendimento dos objetivos, de forma que foi declarada a intenção de continuidade do
evento em periodicidade anual.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 4º ASSUNTO:
Aprovação de parecer 07/2017 – Relatório de afastamento para doutorado –
Interessada Prof.ª Cristiane Quintana -  O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir Souza, por intermédio do parecer 07/2017, aprovou
o relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “A professora Cristiane
encaminhou seu 3° Relatório de Afastamento para realização do doutorado. Durante o
segundo semestre de 2016, cursou em três disciplinas, totalizando sete (7) créditos,
recebendo conceito “A” em todas elas; participou de dois eventos científicos; iniciou
estudos referentes a sua tese. A avaliação da orientadora,  Lúcia Anello, em relação
ao desempenho da orientanda é “muito bom”. O relatório demonstra cumprimento
satisfatório das atividades realizadas.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.  5º
ASSUNTO: Aprovação de parecer 03/2017 – Referente ao proc.
23116.006078/2016-10 (revisão de prova) - A Relatora da Câmara de Graduação,
Extensão e Administração, Prof.ª MSc. Giovana Flores, por intermédio do parecer
07/2017, indeferiu a referida solicitação e apresentou a seguinte fundamentação: “A
revisão da prova de exame da disciplina FUNDAMENTOS EM ADMINISTRAÇÃO do
curso de Gestão de Cooperativas, ministrada pela profª. Adriana Paola Peñafiel
ocorreu obedecendo todos os parâmetros estabelecidos pela FURG. A banca de
revisão, composta pelos professores Flávia Czarneski, Lucas Cerqueira e Larissa
Tavares analisaram prova, gabarito e respostas elaboradas pela discente, concluindo
que deveria permanecer a nota atribuída pela profª. Adriana Paola Peñafiel. Todo o
procedimento está extremamente transparente e documentado no processo, sendo
desnecessária a realização de uma nova revisão de prova.” A Câmara acompanha o
voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer. 6º ASSUNTO: Aprovação de parecer 02/2017 – Projeto Acolhida Cidadã
2017/1 dos Calouros do curso de Ciências Contábeis – Interessada Prof.ª MSc.
Giovana Flores - O Relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração,
Prof. Dr. Tiarajú Freitas, por intermédio do parecer 08/2017, aprovou o projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto de extensão apresentado refere-se
às atividades que serão desenvolvidas durante o período da Acolhida Cidadã, no mês
de março de 2017. Serão atendidos 400 alunos da FURG e terá o envolvimento de 11
alunos na equipe de execução.  Espera-se contribuir no processo de formação dos
alunos do curso de ciências contábeis para que possamos construir uma sociedade
igualitária e que os mesmos possam ser acolhidos e devidamente informados sobre
nosso campus universitário e suas atividades, contando com o apoio dos diretórios
acadêmicos desde o início ao fim de sua formação acadêmica.”.  A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 7º ASSUNTO: Aprovação do edital 01/2017 de seleção
discente do Mestrado de Administração – Interessado Prof. Vilmar Tondolo - A
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Diretora, Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação o Edital 01/2017
de seleção para discente do Mestrado em Administração, conforme segue em anexo.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido edital. 8º
ASSUNTO: Aprovação solicitação de participação em banca – Interessado Prof.
André Longaray - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para
aprovação a solicitação do Prof. André Longaray para participação em banca na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 9º ASSUNTO: Aprovação
solicitação de participação em banca – Interessado Prof. Vilmar Tondolo. A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a solicitação do Prof.
Vilmar Tondolo para participação de duas bancas na Universidade de Caxias do Sul e
uma banca na Universidade Federal de Pelotas. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 10º ASSUNTO:
Aprovação solicitação de participação em banca – Interessada Prof.ª Ketle Paes. A
Diretora, Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a solicitação da
Profª Ketle Paes, para participação de banca na Universidade Federal de Santa
Catarina. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida solicitação. 11º ASSUNTO: Aprovação solicitação para ministrar disciplina na
Faculdade IDEAU em Bagé/RS – Interessado Prof. André Longaray – A Diretora,
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a solicitação do Prof.
André Longaray, para ministrar aulas da disciplina “Logística Empresarial” na
Faculdade IDEAU – em Bagé/RS. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade a referida solicitação. 12º ASSUNTO: Informativo sobre
representação da APROFURG, em reunião fora da sede – Interessada Prof.ª Márcia
Umpierre - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento
de todos, o ofício nº 014/2017, o qual segue em anexo, referente a representação da
APROFURG, realizada pela Prof.ª Márcia Umpierre. 13º ASSUNTO: Aprovação
Memo “Ad Referendum” 76/2017 - Ad referendum - Ata conjunta 01 - Direção e
Núcleos de área do ICEAC - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação o memorando “Ad Referendum” 76/2017, o qual se trata da Ata
Conjunta 001/2017 Direção e Núcleos de Áreas do ICEAC, que trata da posição da
Direção do ICEAC juntamente com a posição dos Núcleos de Áreas do ICEAC quanto
à criação do curso de especialização em Gestão Agroindustrial, proposta pela
EQA/FURG para o Campus de Santo Antônio da Patrulha, onde  a referida segue em
anexo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido
“Ad Referendum”. 14º ASSUNTO: Aprovação Memo 77/2017 - Ad referendum -
Criação das disciplinas em nível de Pós-Graduação do ICEAC - A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o memorando “Ad Referendum”
77/2017, o qual se trata da criação de disciplina em nível de Pós-Graduação no
ICEAC, como uma demanda para funcionamento do curso de Especialização “Gestão
Agroindustrial” a ser ofertado pelo EQA, tendo sido  realizada a leitura do referido
documento, o qual segue em anexo. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido “Ad Referendum”. 15º ASSUNTO: Abertura de
Edital para Contratação de Professor temporário. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah, colocou para aprovação a abertura de Edital para Contratação de Professor
Temporário, sendo duas vagas na área de economia, visto que atualmente estas duas
vagas estão com professores temporários em término de contrato. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida abertura de edital. Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai
assinada pela presidente e pela secretária.
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Juliana de A. M. Teixeira 
Secretária 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 
Presidente 
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