SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS

ATA Nº 01/2013

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dez 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; Prof.ª
Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, vice-diretora; Prof. Dr. Tiarajú Alves Freitas representando o
Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, coordenador do curso de Ciências Econômicas; Prof.ª Dr.ª
Débora Gomes Machado, coordenadora do curso de Ciências Contábeis; Prof. MSc. Leonardo
Lisboa Pereira, coordenador do curso de Administração; Prof.ª MSc. Luciane Schmitt e Prof.
Dr. Décio Bittencourt Dolci, representando os docentes do curso de Administração; Prof.ª MSc.
Carla Teresinha do Amaral Rodrigues representando os docentes do curso de Ciências
Econômicas; Prof. Esp. Mario Silveira Medeiros representando os docentes do curso de
Ciências Contábeis; Antônio Marcos Monte Giambastiani, representando os servidores técnicos
em educação. AUSÊNCIA: Prof.ª MSc. Flávia Verônica da Silva Jacques e Prof. Dr. Rogério
Piva da Silva. CONVIDADOS: Prof.ª MSc. Blanca Lila Gamarra Morel, Prof. Dr. Paulo Renato
Lessa Pinto, Prof. MSc. Gibran da Silva Teixeira, Prof. Dr. André Andrade Longaray, Prof.MSc.
Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal, Prof.ª MSc. Suzana de
Oliveira Malta, Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da Cruz, Prof. Dr. Márcio André Leal Bauer,
Prof. MSc. Alexandre Costa Quintana, Administradora Fernanda Geri, Assistente em
Administração Juliana de Araujo Machado. ABERTURA DE PAUTA: A Presidenta do Conselho da
Unidade, Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah solicitou a seguinte abertura de pauta: Processo
nº. 23116.000117/2013-14 – Afastamento para Pós-Graduação interessada Prof.ª MSc.
Suzana de Oliveira Malta; Foi retirado da pauta o sexto assunto – Projeto Semana Acadêmica
de Ciências Contábeis sendo o mesmo transferido para a próxima reunião extraordinária que
ocorrerá no dia 24/01/2012 ás 10:00. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A Prof.ª Dr.ª
Débora Gomes Machado e a Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da Cruz solicitaram que fosse
acrescentada uma informação adicional no 5º assunto da ata anterior de nº 06/2012, com esta
ressalva a mesma foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO:
Recomposição dos membros do conselho da unidade – A diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah demonstrou a necessidade de recomposição dos membros do conselho, da câmara
de administração e graduação, da câmara de pesquisa e pós-graduação e do banco de dados,
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ficando definido que os professores poderão demonstrar o interesse na secretaria do ICEAC
e/ou cada coordenação de curso poderá se reunir com seus respectivos professores e realizar
a indicação dos nomes para compor o conselho da unidade, que posteriormente serão
definidos na reunião extraordinária que ocorrerá no dia 24 de janeiro de 2013 ás 10:00. Quanto
ao que se refere a comissão de sala ficou definido que será realizada uma alteração na
composição da mesma, sendo este assunto tratado pela diretoria. O Conselho da unidade
aprovou por unanimidade o procedimento. 3º ASSUNTO: Recomposição dos membros do
CONSUN – A representação dos membros do CONSUN era composta pela titular Prof.ª MSc.
Carla Teresinha do Amaral Rodrigues e do suplente Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas. No
entanto, devido ao mesmo ter assumido o cargo de Coordenador Adjunto do curso de Ciências
Econômicas ficou em condição irregular não podendo permanecer como suplente do CONSUN.
Assim sendo, primeiramente foi indicado pela direção o nome do Prof. Dr. Paulo Renato Lessa
Pinto para assumir a suplência. No entanto, durante a reunião do conselho, o Prof. MSc. Artur
Roberto de Oliveira Gibbon demonstrou interesse em assumir a referida suplência e por isto o
professor indicado disponibilizou a suplência para o professor interessado. O Conselho da
unidade

aprovou

por

unanimidade

a

recomposição.

4º

ASSUNTO:

Processo

23116.00294/2012-61 - Homologação do resultado final do concurso público para professor
efetivo na área de ciências contábeis – Conforme edital nº 022/2012 do referido processo,
realizado pela Presidente Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da Cruz, Membro Prof.ª MSc. Flávia
Verônica Silva Jacques e Membro Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado – “Após o cálculo da
nota final, registrou-se a candidata Giovana Shai’Anne da Silva Flores Souza, com nota 7,8
(sete inteiros e oito centésimos) considerada aprovada.” O Conselho da unidade aprovou por
unanimidade o resultado. 5º ASSUNTO: Processo 23116.006923/2012-15 – Projeto de PósGraduação Especialização em Gestão Pública Municipal interessado Prof. Dr. André Andrade
Longaray. O relator, Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci, apresentou a seguinte fundamentação:
“O referido projeto é resultado da participação da FURG no Edital 19/2012 do Programa
Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) coordenado pelo CAPES, sendo o
projeto do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal proposto pela FURG um dos
selecionados. O texto do projeto está organizado em 20 seções, apresentando identificação do
curso, justificativas do curso, histórico da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da FURG,
objetivos do curso, público alvo, a rede de instituições públicas participantes no projeto,
informações sobre locais de oferta, carga horária, período de realização, conteúdo
programático com a ementa e a referência bibliográfica para cada disciplina, corpo docente,
metodologia, infraestrutura e processo de gestão acadêmico-administrativo, processo de
avaliação institucional e da aprendizagem, processo de comunicação-interação entre
participantes, critérios de seleção, requisitos para obtenção de certificado de conclusão
fornecido pela FURG e dados sobre o financiamento do curso. O curso será ofertado na
modalidade à distância, sendo o ICEAC/FURG a unidade local responsável e a
UAB/PNAP/MEC a instituição conveniada/contratante. Visa a suprir a carência de quadro de
servidores preparados para a administração pública, especialmente no âmbito municipal. O
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público alvo será portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em órgão
públicos ou do terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício de função pública.
Funcionará em quatro polos, a saber, Hulha Negra, Santa Vitória do Palmar, Santana do
Livramento e São José do Norte, oferecendo 30 vagas por polo. A carga horária total será de
510 horas/aulas, sendo as disciplinas agrupadas em quatro módulos: nivelamento (30 horas),
básico (210 horas), específico (210 horas), e monografia (60 horas). Terá uma duração de 18
meses, com inicio em 30/03/2013 e término em 30/09/2014. O Prof. Dr. André Andrade
Longaray coordenará o curso e o corpo docente será formado por professores com titulação de
mestrado e doutorado pertencentes ao quadro da Universidade Federal do Rio Grande. O
relator decide aprovar o projeto de pós-graduação no que é acompanhado pelos demais
membros da câmara. O Conselho da unidade aprovou por unanimidade o parecer da câmara.
7º ASSUNTO: Processo 23116.000117/2013-14 – Afastamento para Pós-Graduação
Doutorado interessada Prof.ª MSc. Suzana de Oliveira Malta. A diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou em votação a solicitação de afastamento para Pós-Graduação da
Prof.ª MSc. Suzana de Oliveira Malta. O Conselho da unidade aprovou por unanimidade desde
que seja concedida uma vaga para professor substituto. 8° ASSUNTO GERAIS: 1) A diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah informou os designados para comporem a banca
examinadora no processo de progressão funcional do Prof. Dr. José Vanderlei Silva Borba:
Prof. Dr. Altamir da Silva Souza (presidente), Profª. Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah (membro) e
Prof. Dr. Francisco das Neves Alves (membro). 2) Foi comunicado a todos sobre o pedido de
exoneração do cargo de coordenador adjunto do curso de ciências Contábeis realizado pelo
Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, devido ao mesmo estar assumindo o cargo de
Coordenador da Incubadora e Empreendedorismo na PROPESP, sendo assim assumirá a
Coordenação Adjunta de Curso o terceiro nome Prof. MSc. Marco Aurélio Gomes Barbosa. 3) A
diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah informou que a coordenação de curso de
Administração comprometeu-se junto-a direção do ICEAC em suprir a ausência do Prof. Dr.
Guilherme Lunardi, afastado para pós doutorado. A referida coordenação acordou com os
professores da área de sistemas de informação a redistribuição das disciplinas entre os
mesmos. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata,
que vai assinada pela presidenta e pela secretária.

Juliana de Araujo Machado

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah

Secretária

Presidenta

A via original encontra-se assinada
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