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ATA Nº 08/2018

 
 
Aos 09 dias do mês de agosto 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 Audrei Fernandes Cadaval, Vice-
Diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, Vice-Diretora do
ICEAC; Prof. Dr. Samuel Bonato, Coordenador Adjunto do Curso de Administração; Prof.ª Dr.ª
Débora Machado, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Gibran Teixeira,
Coordenador do Mestrado em Economia; Prof. Dr. André Longaray, Coordenador do Mestrado
Profissional em Administração Pública; Prof. Dr. Alexandre Quintana, Coordenador do Curso de
Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Fernando Cunha e Prof. Dr. Rafael Oliveira representando
os docentes do Curso de Administração; Prof. Dr. Walter Oleiro e Prof.ª Giovana Flores
representando os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo Lessa, representando
os docentes do Curso de Economia; Administradora Cátia Muller e Assistentes em Administração
Juliana Teixeira, e Antônio Marcos Giambastiani, representando os técnicos administrativos.
CONVIDADOS: Prof.ª MSc. Blanca Gamarra. EXCLUSÃO DE PAUTA: 1) Parecer 28/2018:
Aprovação do Projeto “Disputas Ontológicas e políticas na América Latina” – Interessado Prof.ª
Adriana Penafiel. INCLUSÃO DE PAUTA: Parecer 28/2018 – Aprovação do Projeto
“Intercâmbio entre os cursos de pós-graduação da Furg, mestrados e especialização em Ciências
Contábeis com a pós-graduação Uruguaia. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Parecer 24/2018:
Aprovação do projeto “PESQ- 578” – Interessado Prof. André Longaray – A relatora da Câmara
de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof.ª Vivian dos Santos Queiroz Orellana foi favorável
à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “A realização desse projeto se
justifica pela necessidade de dar suporte à mudança organizacional ocorrida com a separação do
Corpo de Bombeiros da estrutura da Brigada Militar, melhorando a eficiência no atendimento de
ocorrências do Corpo de Bombeiros através da criação de um aplicativo para smartphones.
Portanto, o projeto atende e apresenta todos os pré-requisitos básicos para a execução do trabalho
de pesquisa, cujo tema é de substancial relevância para o ICEAC e para o bem-estar da
sociedade.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 3º ASSUNTO: Parecer 25/2018: Aprovação do Projeto
“Contabilidade Gerencial no BRASIL: O método do estudo de caso em pesquisas” - Interessada
Prof.ª Débora Machado. O relator da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur
Gibbon foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto
em tela atende e apresenta todos os pré-requisitos básicos para a execução do trabalho de
pesquisa, cujo tema é de relevância para o ICEAC, além de envolver os acadêmicos do Instituto
nas ações de elaboração, organização e realização das atividades.” A Câmara acompanha o voto
do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 4º
ASSUNTO: Parecer 26/2018: Relatório de Afastamento (2º sem/2017) – Interessado Prof.
Ricardo Frio. O relator da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir Souza foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O professor Ricardo
Saraiva Frio encaminhou seu 4° Relatório de Afastamento para realização do doutorado, em
Administração com concentração em Marketing, no Programa de Pós-graduação em
Administração – UFRGS. Durante o 2° semestre de 2017, como parte do projeto de tese, realizou
o ensaio teórico do estudo. A avaliação do orientador, Fernando Bins Luce, sobre o desempenho
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do orientando é “muito bom”. “O projeto de tese está sendo realizado e o mesmo tem avaliação
positiva do orientador.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 5° ASSUNTO: Parecer 27/2018: Aprovação do
Projeto “Gestão Estratégica e Avaliação em Saúde: Redesenho de processo e implementação da
gestão por indicadores da Secretaria Municipal de Santo Antônio da Patrulha” interessado - Prof.
Samuel Bonato. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur
Gibbon foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto
de pesquisa atende e apresenta todos os pré-requisitos básicos para a realização do estudo e, o
mais importante, o tema é de relevância para o ICEAC e para a FURG.” A Câmara acompanha o
voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 6°
ASSUNTO: Parecer 28/2018: Aprovação do Projeto “PESQ – 594” - Interessado Prof. Samuel
Bonato. O relator da Câmara e Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC do ICEAC, Prof. Altamir
Souza foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O
interessado encaminhou o projeto “Indicadores de desempenho como fatores-chave de avaliação
de hospitais filantrópicos” para ser aprovado pelo colegiado do Instituto. O estudo tem como
objetivo propor método de avaliação de desempenho para as referidas instituições de saúde. O
tema é relevante e a proposta possui requisitos de um projeto de pesquisa.” A Câmara acompanha
o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 7°
ASSUNTO: Parecer 28/2018 – Aprovação do Projeto “Intercâmbio entre os cursos de pós-
graduação da Furg, mestrados e especialização em Ciências Contábeis com a pós-graduação
Uruguaia” – Interessado Prof. Marco Aurélio Barbosa. A relatora da Câmara Graduação,
Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’Anne Souza foi favorável à aprovação
do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “Justifica-se este projeto pelo forte processo
de internacionalização dos programas de pós-graduação no Brasil, desencadeado pela cobrança
da CAPES na avaliação quadrienal dos programas, em que a possibilidade de crescimento na
avaliação está atrelada a ações concretas de internacionalização.” A Câmara acompanha o voto da
relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. Assuntos
Gerais: A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Cadaval informou a todos sobre a importância do
preenchimento dos planos de ensino das disciplinas e dos currículos lattes dos professores para as
respectivas avaliações dos cursos. O Prof. Dr. André Longaray, compartilhou a informação que o
curso de especialização Gestão Pública Municipal – EAD, foi aprovado para reoferta. 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. Machado Teixeira              
          Secretária

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval
                    Presidente


