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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

 
Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: 3233-5081  -  E-

mail: iceac@furg.br   -  www.iceac.furg.br
 

ATA Nº 01/2018
 
Aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 Dr.ª Flávia Regina Costa Czarneski,
Coordenadora do Curso de Administração; Prof.ª Dr.ª Débora Machado, Coordenadora do Curso
de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Freitas, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas;
Prof. MSc. Jorge Orellana, Coordenador Adjunto do Curso de Comércio Exterior; Prof. Dr.
André Longaray, Coordenador do Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof. Dr.
Alexandre Quintana, Coordenador do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof.ª Dr.ª Ana Paula
Capuano Cruz, Coordenadora Adjunta do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr.
Fernando Cunha e Prof. Dr. Samuel Bonato, representando os docentes do Curso de
Administração; Prof.ª MSc. Walter Oleiro, representado os docentes do Curso de Ciências
Contábeis; Prof. MSc. Vinícius Halmenschlager e Prof. Dr. Pulo Lessa, representando os docentes
do Curso de Ciências Econômicas; Administradora Cátia Muller e Assistente em Administração
Juliana de A. Machado Teixeira, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS:
Prof.ª MSc. Cristiane Quintana, Prof. MSc. Rafael Saraiva Frio; Assistente Administrativa Paula
Marca.  INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Indicações de membros para composição da CPPD; 2)
Encerramento do concurso de Edital 29/2017; 3) Reabertura do edital para vaga do Prof.
Francisco (aposentadoria); 4) Registro de convite para participação em banca – Interessado Prof.
Aléssio Almada; 5) Aprovação de “Ad Referendum” – remoção da Prof.ª Andrea Carvalho; 6)
Registro de convite para participação em banca – Interessado Prof. André Longaray; 7)
Aprovação de indicação para Coordenador Pró-tempore do curso de Mestrado Acadêmico em
Administração; 8) Aprovação de proposta de trabalho voluntário – Interessado Prof. Roque Neto;
9) Indicação de nova representação dos docentes do curso de Ciências Contábeis no Conselho;
10) Indicação de nomes para compor o CONSUN. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A
ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação do
processo de afastamento da Prof.º Gabriela Dias – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação o processo de nº 23116.000375/2018-13, que se refere ao afastamento da
Prof. MSc. Gabriela Dias da Silva, em razão do doutorado. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido afastamento. 3º ASSUNTO: Aprovação “Ad
Referendum” referente à abertura de edital para seleção de substituto da Administração (SVP)- A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad Referendum” nº
27/2018, o qual se trata sobre a abertura e edital para concurso de seleção para professor
temporário, no campus de Santa Vitória do Palmar, sendo o total de três vagas, área de
conhecimento Administração e matéria Teorias da Administração. A banca deverá ser composta
pelos seguintes professores: Prof. Dr. Lucas Santos Cerqueira (Presidente), Prof.ª Dr.ª Anne
Pinheiro Leal (titular); Prof. Dr. Márcio Bauer (titular) e Prof. Dr. Rafael Melo (suplente).  Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido Ad Referendum. 4º
ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” referente à abertura de edital para seleção de
substituto do curso de Ciências Contábeis – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação o “Ad Referendum” nº 14/2018, o qual se trata sobre a abertura e edital
para concurso de seleção para professor temporário, no campus Carreiros, sendo uma vaga, área
de conhecimento Ciências Contábeis, matérias Contabilidade Básica I, Perícia Contábil e Análise
das Demonstrações Contábil. A banca deverá ser composta pelo seguintes professores: Prof. Dr.
Alexandre Quintana (Presidente); Prof.ª Dr.ª Débora Machado (Titular), Prof. Dr. André Dameda
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(Titular) e Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano (Suplente). Os membros do Conselho aprovaram por
unanimidade a referida abertura de concurso. 5º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum”
referente à aprovação em participação em projeto. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a participação das professoras Márcia Umpierre, Patrícia Tometich e
Cristiane S. Netto Costa, no projeto intitulado “Formação Continuada de Gestores Ambientais no
Contexto de Licenciamento Ambiental Municipal” coordenado pela Prof. Tatiane Walter. Os
membros do Conselho aprovaram por unanimidade as referidas participações. 6º ASSUNTO:
Parecer 01/2018 - Aprovação do processo de jubilação no curso de Ciências Contábeis –
Interessada Prof. Débora Machado. PPGA/2018. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza por intermédio do Parecer
01/2018, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “Seguindo
as diretrizes sobre o tempo máximo para conclusão do curso de Ciências Contábeis e
considerando situações específicas, a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, em conjunto
com o Núcleo Docente Estruturante – NDE, procedeu aos processos de jubilação dos treze
estudantes acima citados.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 7º ASSUNTO: Parecer 01/2018 – Aprovação de
relatório de afastamento da servidora Tatiane Roldão – Interessado: Tatiane Roldão. O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto Gibbon, foi favorável à
aprovação por intermédio do Parecer 01/2018, e apresentou a seguinte fundamentação: “O
relatório apresenta as informações necessárias para o 1º mês de afastamento previstas no processo
de mestrado.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 8º ASSUNTO: Parecer 04/2018 – Aprovação de relatório
de afastamento da Prof.ª Patrícia Franzoni (1º Mês) – Interessado: Profª. Patrícia Franzoni. O
relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Altamir Souza por intermédio do
Parecer 04/2018, foi desfavorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “Portaria nº 2666/2016 que dispõe sobre o reconhecimento institucional de
empresas júniores na FURG, Art. 3º:" O relatório apresenta as principais atividades previstas no
processo de doutoramento. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 9º ASSUNTO: Parecer 02/2018 – Aprovação de
relatório de afastamento da Prof.ª Patrícia Franzoni (1º Sem) – Interessada Prof. Patrícia
Franzoni. O relator da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto Gibbon
por intermédio do Parecer 02/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “o 2º relatório de afastamento da professora Patrícia da Graça Rocha Franzoni
apresenta o Plano Inicial de Estudo com a matrícula nas disciplinas obrigatórias do curso de
doutoramento.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 10° ASSUNTO: Parecer 03/2018 - Aprovação de relatório
de afastamento da Prof.ª Andrea Carvalho – Interessada Prof.ª Andrea Carvalho. O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir Souza, por intermédio do Parecer
03/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “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. 11°
ASSUNTO: Aprovação de “Ad Referendum” referente ao cronograma e pontos da prova do
edital 29/2017. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad
Referendum” nº 245/2017, o qual se trata sobre o cronograma de atividades e pontos para a prova
referente ao edital 29/2017. Cronograma: 19/12/2017 Divulgação das inscrições homologadas, do
cronograma de atividades e da relação de pontos; 05/03/2018 registro de atas, sorteio do ponto,
prova escrita, leitura da prova escrita, divulgação do resultado preliminar das provas escritas,
entrega do material de exame de títulos, sorteio ponto prova didática; 06/06/2018 – Interposição
de recursos da prova escrita, realização do exame de títulos pela banca examinadora; 07/03/2018
- julgamento dos recursos da prova escrita, divulgação do resultado definitivo, realização da
prova didática. Pontos para a prova: 1) Demonstrações financeiras e sua análise; 2) Valor do
dinheiro do tempo; 3) Risco e retorno; 4) Taxas de juros e avaliação de obrigações; 5) Avaliação
de ações; 6) Fluxo de caixa para orçamento de capital; 7) Técnicas de orçamento de capital; 8)
Riscos e refinamentos no processo de orçamento de capital; 9) Custo de capital; 10)
Alavancagem e estrutura de capital; 11) Capital de giro e administração do ativo circulante; 12)
Administração do passivo circulante; 13) Custo e estrutura de capital; 14) Política de dividendos;
15) Decisões de investimento de capital. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o “Ad Referendum”. 12° ASSUNTO: Aprovação de “Ad Referendum” referente ao
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cadastro de curso no SisUAB  - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação o “Ad Referendum” nº 33/2018, o qual se refere ao cadastro no SisUAB, do curso
EAD de Especialização em Empreendedorismo, no âmbito do programa UAB, atendendo a
chamada do ofício circular 3/2015 da CAPES. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o “Ad Referendum”. 13° ASSUNTO: Registro: Convite para ministrar aula em
curso de Pós-Graduação – Interessado Prof. Samuel Bonato - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento de todos, o convite recebido pelo Prof. Samuel Bonato, para
que o referido venha a ministrar aulas no curso de Pós-Graduação e Gestão da Qualidade,
Competitividade e Certificações na Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), nos dias 17, 18, 24 e
25/04 e 08 e 09/05. Destacando que estas atividades não geram nenhum ônus para suas atividades
desenvolvidas no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e
não tiveram nada a declarar. 14° ASSUNTO: Registro: Convite para ministrar aula em curso de
Pós-Graduação – Interessado Prof. Lucas Cerqueira - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento de todos, o convite recebido pelo Prof. Lucas Cerqueira,
para que o referido venha a ministrar aulas no curso de Pós-Graduação na IDEAU, em Bagé, nos
dias 17/02, 03/03 e 17/03. Destacando que estas atividades não geram nenhum ônus para suas
atividades desenvolvidas no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram
ciência e não tiveram nada a declarar. 15° ASSUNTO: Registro: Convite para participação em
comissões assessoras de avaliação para o Enade 2018 – Interessada Prof.º Flávia Czarneski. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento de todos, o convite
recebido pela Prof.ª Flávia Czarneski, para que a referida venha a participar em comissões
assessoras de avaliação (CAA) para o Enade 2018 e a portaria n° 151/2018 de designação dos
membros das referidas comissões a qual o professora faz parte. Os membros do Conselho da
Unidade tomaram ciência e não tiveram nada a declarar. 16° ASSUNTO: Indicações de membros
para composição da CPPD - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a indicação dos seguintes nomes para representação na CPPD: Flávia Czarneski
(titular); 2. Rodrigo Gonçalves (1º suplente) e 3. Kettle Paes (2º suplente). Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade as referidas indicações. 17° ASSUNTO:
Encerramento do concurso de Edital 29/2017 - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação o encerramento do concurso de edital 29/2017, visto que não houve
aprovados no referido concurso. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido encerramento. 18° ASSUNTO: Reabertura de edital para vaga do Prof.
Francisco (aposentadoria) - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a reabertura de edital para concurso de professor efetivo, na vaga do Prof. Francisco o
qual se aposentou, com a inclusão nos requisitos de graduação, o curso de Engenharia de
Produção, visto que no último concurso realizado para preenchimento desta vaga não houve
aprovados. A maioria dos membros do Conselho da Unidade aprovaram  a referida abertura de
edital, com a ressalva de que houve um voto contrário. 19° ASSUNTO: Registro de convite para
participação em banca – Interessado Prof. Aléssio Almada. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento de todos, o convite recebido pelo Prof. Aléssio Almada,
para que o referido venha a participar da banca de defesa de dissertação, na Universidade Federal
do Pampa, no dia 23 de março. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não
tiveram nada a declarar. 20° ASSUNTO: Aprovação de “Ad Referendum” – remoção da Prof.ª
Andrea Carvalho. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad
Referendum” nº 40/2018, o qual se trata da remoção da Prof.ª Andrea Carvalho do Campus de
Santa Vitória do Palmar para o Campus de São Lourenço do Sul, em virtude da vaga
disponibilizada, a fim de complementar o quadro docente do curso de Tecnologia em Gestão de
Cooperativa, e da área de formação da professora a qual é compatível com o projeto pedagógico
do curso. Informou ainda que com a remoção da Profa. Andréa Carvalho do Campus de Santa
Vitória do Palmar par ao Campus de São Lourenço do Sul, a vaga disponibilizada para
complementação do quadro docente do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativa está sendo
alocada no Campus de Santa Vitória do Palmar, na área de Administração, necessária à
complementação de conteúdos e aulas em disciplinas no curso de Comércio Exterior, não
havendo, assim, prejuízo para o referido Campus. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida remoção. 21° ASSUNTO: Registro de convite para
participação em banca – Interessado Prof. André Longaray. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento de todos, o convite recebido pelo Prof. André Longaray,
para que o referido participe de duas bancas na Universidade Federal Fluminense- UFF, no dia 23
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de março. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não tiveram nada a declarar.
22° ASSUNTO: Aprovação de indicação para Coordenador Pró-tempore do curso de Mestrado
Acadêmico em Administração - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a indicação do Prof. Guilherme Lunardi para atuar como Coordenador Pró-tempore do
curso de Mestrado Acadêmico em Administração, no período de licença maternidade da atual
coordenadora, Prof.ª Lívia D’Ávila. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida indicação. 23° ASSUNTO: Aprovação de proposta de trabalho voluntário
– Interessado Prof. Roque Neto. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a proposta de trabalho voluntário do Prof. Roque Neto, visto que seu contrato como
professor temporário encerrou-se, e o mesmo tem interesse em permanecer trabalhando em uma
disciplina. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida proposta.
24° ASSUNTO: Indicação de nova representação de docentes do curso de Ciências Contábeis no
Conselho. Com a liberação da Prof.ª Gabriela Dias de afastamento para pós-graduação, sua
substituição na composição dos docentes de Ciências Contábeis neste Conselho foi solicitada pela
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah. Após reunião entre os docentes da área, colocou-se
para aprovação uma nova composição dos representantes desta área no Conselho da Unidade,
indicados como: Prof. Walter Nunes Oleiro (Titular), Profª Giovana Shai’Anne Souza (Titular),
Prof. Marco Aurélio Barbosa (Suplente) e Prof. Claudinei Brandão (Suplente). Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 24°
ASSUNTO: Indicação de nomes para representação no CONSUN - A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a indicação dos seguintes nomes para
representação no CONSUN: Prof. Paulo Renato Lessa (1° Titular) e Prof. Samuel Bonato (1°
Suplente); Prof. Artur Roberto Gibbon (2° Titular) e Prof. Walter Nunes (2º Suplente). Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação.  Assuntos
Gerais: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah comentou estar trabalhando na informação
do orçamento do ICEAC, e que iria em breve, encaminhar aos colegas, lideres dos Núcleos de
Áreas do ICEAC, tais informações, assim que obtivesse confirmações quantitativas dos recursos
disponíveis junto à ProPlad. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, para conhecimento de
todos fez a leitura da ata NAAdm n° 003/2018, a qual trata dos processos de solicitação de troca
de lotação e remoção dos Professores Ricardo Frio e Cristiane Quintana, constando a seguinte
descrição: "analisaram-se as solicitações, sendo decidido quenão serão aceitos os pedidos de troca
de lotação de Ricardo Saraiva Frio e de remoção de Cristiane Gularte Quintana, pois estes não
atendem os requisitos da vaga solicitada, sendo que ambos não possuem Doutorado,
especificidade definida para a vaga." Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e
lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.

 
 
 
 
 
   Juliana de A. M. Teixeira
          Secretária

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
                    Presidente


