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Ata NAAdm n° 001/2017 
 
No dia 04 de maio de dois mil e dezessete, às 18 horas, na sala da Coordenação do Curso 
de Administração/FURG, reuniram-se conjuntamente, sob a coordenação do Prof. Samuel 
Vinícius Bonato, Representante Líder do Núcleo de Área de Administração; Profa. Flávia 
Czarneski, Profa. Kettle Paes e Profa. Luciane Schmitt, membros do NAAdm, para tratar da 
seguinte matéria: Processo 23116.002177-03, requerido por Rafael Mello Oliveira, 
solicitando a redistribuição de sua vaga da Faculdade de Administração e de 
Turismo/Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) para o ICEAC/FURG. Durante a reunião 
o requerente foi entrevistado pelos membros núcleo de área, abordando-se questões 
referentes ao seu interesse e experiência prévia, bem como a adequação do requerente às 
demandas do instituto. Nesse sentido, foi colocado que para que exista a possibilidade do 
mesmo ser enquadrado no quadro docente permanente do Curso de Administração da 
FURG, este deverá assumir disciplinas que não aquelas constantes em sua carta de 
solicitação, anexa ao referido processo. Ficou então exposto que o mesmo deverá, no caso 
de aceite do processo de redistribuição, assumir disciplinas relacionadas à Administração 
Geral e de Plano de Negócios em outros cursos da FURG, e também a disciplina de Análise 
das Demonstrações Financeiras (ADF) no curso de Administração. Isso exposto, o 
requerente demonstrou interesse e concordância com as condições estabelecidas. Ao final 
da reunião, o NAAdm reuniu-se reservadamente para deliberar e indicar à Direção do 
ICEAC o parecer favorável a solicitação de redistribuição do requerente. Além disso, o 
núcleo indica o interesse do Prof. Dr. Vilmar Antônio Gonçalves Tondolo em realizar a 
permuta com o requerente, sugerindo à Direção da Unidade que este MESMO processo 
passe a observar os trâmites legais junto ao PROGEP/FURG e à PROGEP/UFPEL, dando 
encaminhamento como PERMUTA docente entre as Instituições, da qual são interessados 
os professores RAFAEL MELLO OLIVEIRA (FAT/UFPEL) e VILMAR ANTÔNIO 
GONÇALVES TONDOLO (ICEAC/FURG).  
 
 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião do Núcleo de Área da Administração - 
NAAdm. 
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