SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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ATA Nº 03/2013

Aos sete dias do mês de fevereiro 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. Rogério Piva da Silva, coordenador do
curso de Ciências Econômicas; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, coordenadora do curso de
Ciências Contábeis; Prof. Dr. Márcio André Leal Bauer representado a Prof.ª MSc. Luciane
Schmitt e Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci, representando os docentes do curso de
Administração; Prof.ª MSc. Blanca Lila Gamarra Morel e Prof. MSc. Gibran da Silva Teixeira
representando os docentes do curso de Ciências Econômicas; Prof. Esp. Mario Silveira
Medeiros, representando os docentes do curso de Ciências Contábeis; Administradora
Fernanda Geri, representando os servidores técnicos em educação. AUSÊNCIA: Prof. MSc.
Leonardo Lisboa Pereira; Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques. CONVIDADOS: Prof.ª
Esp. Desirée Fripp dos Santos; Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon; Prof. Dr. André
Andrade Longaray; Prof.ª MSc. Suzana de Oliveira Malta; 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: Projeto de pesquisa do primeiro
semestre de 2013, interessado Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon. 1º ASSUNTO:
Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. - 2º
ASSUNTO: Estrutura Organizacional do ICEAC: A administradora Fernanda Geri apresentou o
organograma funcional atual e o organograma proposto pra o ICEAC. Foi apresentada as
seguintes alterações propostas na estrutura formal: 1) Inserção do Administrador e Economista
na estrutura formal; 2) Subdivisão da Secretaria Geral em: Secretaria Administrativa responsável pelas solicitações e documentações administrativas e Secretaria Acadêmica –
responsável pelas solicitações e documentações documentações relacionadas ao desempenho
acadêmico do Instituto no âmbito da pesquisa, ensino e extensão; 3) Descentralização: a)
Inserção do Administrador diretamente ligado à direção, responsável pela coordenação da
Secretaria Administrativa, assessoria ao Laboratório de Informática e coordenação de pessoal
na Secretaria Acadêmica. b) Inserção do Economista diretamente ligado à direção e
responsável pelos órgãos diretamente relacionados à pesquisa e extensão (Núcleos de
Pesquisa, Banco de Dados, Sinergia e Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, e Câmara de
Graduação, Extensão e Administração) com suporte ao ensino (coordenações de cursos e
secretaria acadêmica). 3) Unificação das secretarias dos três cursos em um único local.
Referente ao terceiro item o Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon comentou sobre a
necessidade de um espaço maior para melhor funcionamento da secretaria acadêmica, assim
a Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah comentou que o ICEAC obterá maior espaço
assim que for concluída a mudança do ICHI. 4) Apresentação da missão e visão do ICEAC. O
Conselho da unidade aprovou por unanimidade as alterações propostas. 3º ASSUNTO: Plano
de Capacitação Docente: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah comentou sobre a
necessidade de estipular uma data para os professores encaminharem seu interesse em
participar do plano de capacitação docente do ano posterior, sendo assim ficou fixado até o
mês de junho para os mesmos se manifestarem (antes da primeira reunião ordinária do
Conselho do ICEAC). O Conselho da unidade aprovou por unanimidade a data acordada. 4º
ASSUNTO: Definição dos Presidentes da Câmara de Graduação, Extensão e Administração e
da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: Ficou definido em reunião que o Presidente da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração será o Prof. Dr. Márcio André Leal Bauer e o
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Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação será o Prof. Dr. Rogério Piva da Silva. O
Conselho da unidade aprovou por unanimidade as referidas definições. 5º ASSUNTO: Projeto
de pesquisa do primeiro semestre de 2013, interessado Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira
Gibbon. A relatora Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques apresentou a seguinte
fundamentação: “A pesquisa representa fator de grande relevância para o ensino, tanto da
graduação quanto da pós-graduação, além da inserção dos discentes no ambiente de
pesquisa, integra o conteúdo ministrado em sala de aula com as práticas cotidianas de cada
área. O projeto mencionado foi apresentado fundamentalmente com o intuito de aprovação
junto ao ICEAC e posterior registro na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação –
PROPESP. A relevância deste procedimento consiste no registro e na alavancagem do Instituto
junto à Instituição, na busca por maior participação nos recursos e reconhecimento.” O Relator
decide aprovar o projeto de pesquisa apresentado no que é acompanhado pela câmara. O
Conselho da unidade aprovou por unanimidade o parecer da câmara. ASSUNTOS GERAIS: 1)
A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah propôs que se passasse a realizar uma reunião
de diretoria com os coordenadores de cursos nas semanas que antecederem as reuniões
ordinárias, os referidos concordaram com a proposta. 2) A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah propôs que fosse realizada uma reunião com cada câmara para trabalharem questões
referentes aos processos que competem as mesmas, os membros das referidas concordaram
com a proposta. 3) A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah propôs aos Professores André
Longaray, Décio Bittencourt e Márcio Bauer, para que juntos com a mesma formassem um
grupo de trabalho para estruturarem um Programa de Pós-Graduação em Administração, e
proporem um Projeto de Curso de Pós-Graduação em Administração explorando a área foco
de desenvolvimento da FURG, onde na ocasião destacou-se como sugestão um nome de
curso do tipo “Gestão Pública Costeira Marinha”, e também convidou o Prof. MSc. Gibran
Teixeira para junto com a mesma e com outros membros a serem convidados posteriormente
constituírem outro grupo de trabalho e estruturarem um Programa de Pós-Graduação em
Economia no ICEAC, e proporem um Curso de Pós-Graduação na área de Economia. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah ressaltou que estes grupos não serão fechados,
são apenas grupos iniciais que irão elaborar a 1ª proposta para que seja discutida com os
demais professores interessados em integrarem-se aos grupos e à proposta de trabalho no
âmbito da pós-graduação. No decorrer das argumentações justificando a formação destes
grupos, a Diretora do ICEAC ressaltou que também poderiam ser trabalhados, no âmbito da
criação de cursos, a formação de cursos à distância (tanto em nível de graduação como de
pós-graduação), como uma iniciativa de curto prazo pelo ICEAC, e aproveitando as
oportunidades nas chamadas de editais para esta modalidade de cursos com áreas afins às
praticadas no ICEAC. 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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