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

ATA Nº 04/2013

Aos sete dias do mês de março 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. 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. Blanca Lila Gamarra Morel e Prof. MSc.
Gibran da Silva Teixeira representando os docentes do curso de Ciências Econômicas;
Administradora Fernanda Geri, representando os servidores técnicos em educação.
AUSÊNCIA: Prof. Esp. Mário Silveira Medeiros; Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques.
CONVIDADOS: Prof. Dr. André Andrade Longaray; Prof. MSc. Rodrigo da Rocha Gonçalves;
Prof. Dr. Marcio André Leal Bauer, Prof.ª MSc. Aa Paula Capuano da Cruz; Prof.ª MSc. Suzana
de Oliveira Malta, Economista Aléssio Almada da Costa; 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: Termo de Cooperação entre
o Conselho Regional de Contabilidade do RS e a Universidade Federal do Rio Grande –
interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado; Processo 23116001373/2013-48 Afastamento
da Prof.ª Dr.ª Flávia R. Czarneski, Foi retirado da pauta o terceiro assunto “Alteração PPP
contábeis” sendo o mesmo transferido para próxima reunião. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata
anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. - 2º ASSUNTO: Plano
de Capacitação Docente 2013: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah informou a todos
que o Plano de Capacitação Docente 2013 foi encaminhado juntamente com o “ad referendum”
para a PROPESP. A mesma citou os professores que estão inseridos no Plano de Capacitação
Docente 2013 conforme segue: Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da Cruz, Prof.ª MSc. Blanca
Lila Gamarra Morel, Prof. Dr. Cristiano Aguiar de Oliveira, Prof. MSc. Marco Aurélio Barbosa,
Prof.ª MSc. Patrícia da Graça Franzoni, Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto e Prof.ª MSc.
Suzana de Oliveira Malta. Foi relembrado que os professores tem o prazo até o mês de junho
para realizarem as solicitações de inclusão no Plano de Capacitação Docente de 2014. O
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Conselho da unidade aprovou por unanimidade o plano de capacitação. 3º ASSUNTO:
Participação do Prof. MSc. Gibran Teixeira no curso de pós-graduação Latu e Stricto Sensu
“Gestão Pública Municipal” interessado Prof. Dr. André Andrade Longaray: O relator Prof. Dr.
Rogério Piva da Silva apresentou a seguinte fundamentação: “As participações dos membros
do ICEAC como professores em Cursos de pós-graduação Latu e Stricto Sensu são totalmente
incentivadas, pois além do crescimento profissional e pessoal que isso proporciona, consolida o
esforço feito pelo Instituto para qualificar o quadro pessoal. Também cabe ressaltar que, no
caso específico da solicitação feita pelo professor André Longaray, os encontros presenciais
ocorrerão nas sextas-feiras à noite e nos sábados pela manhã e tarde, sem prejuízo das
atividades junto a graduação”. O Relator decide aprovar a solicitação de participação no curso
de pós-graduação Latu e Stricto Sensu apresentada, no que é acompanhado pela câmara. O
Conselho da unidade aprovou por unanimidade o parecer da câmara. 4º ASSUNTO: Processo
23116.000957/2013-87 - Processo de afastamento para doutorado interessada da Prof.ª MSc
Ana Paula Capuano da Cruz: A diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou em
discussão e votação a solicitação de afastamento para Pós-Graduação doutorado da Prof.
MSc. Ana Paula Capuano da Cruz. O Conselho da unidade aprovou por unanimidade com a
ressalva de que seja concedida uma vaga para professor substituto. 5º ASSUNTO: Termo de
Cooperação entre o Conselho Regional de Contabilidade do RS e a Universidade Federal do
Rio Grande – interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado. O relator Prof. Dr. Tiarajú Alves
de Freitas apresentou a seguinte fundamentação: “Considera-se que o termo representa uma
importante parceria entre a Universidade e o CRCRS que beneficiará os acadêmicos,
professores e egressos do curso de Ciências Contábeis por meio de palestras, de eventos de
capacitação. Para tanto haverá, quando necessário e com devido agendamento prévio, a
utilização dos espaços físicos da Universidade para o conjunto de atividades que venham a ser
desenvolvidas.” O Relator decide aprovar termo de cooperação apresentado no que é
acompanhado pela câmara. O Conselho da unidade aprovou por unanimidade o parecer da
câmara. 6º ASSUNTO: Processo 23116001373/2012-48 – Processo de Afastamento da Prof.ª
Dr.ª Flávia Regina Czarneski Vieira. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah informou a
todos que foi recebido pelo Instituto o processo de afastamento de Licença para acompanhar
cônjuge da Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski Vieira, onde consta um ofício realizado pelo
magnífico reitor Carlos Antônio Levi da Conceição da UFRJ endereçado à Reitoria da FURG,
manifestando o interesse da UFRJ na lotação provisória da mesma a fim de exercer suas
atividades junto a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da IFES/UFRJ. A Reitoria
encaminhou ao ICEAC, para análise e manifestação em relação a este afastamento e a lotação
provisória. A Diretora colocou em discussão o assunto e, após discorrerem sobro o assunto
ficou definido pelo Conselho como sugestão que a Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski Vieira
proceda ao encerramento da sua atual licença para acompanhar cônjuge baseado no parecer
jurídico de nº 204/2012 o qual consta no processo e foi elaborado pelo procurador Claudio
Sieburger de Medina, deixando claro em seu parecer que, se concedida a licença requisitada
no processo, que esta seja concedida sem remuneração e sem possibilidade de exercício em
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qualquer outro órgão público, conforme texto original: “Em conclusão opino no sentido de ser
exaustivamente, fundamentada a decisão a ser adotada que, se concedida será sem
remuneração e sem possibilidade de exercício em qualquer outro órgão público”. Assim
feito, o Conselho do ICEAC é favorável à aprovação de novo pedido de afastamento à Prof.ª
Dr.ª Flávia Regina Czarneski Vieira que a permita exercer sua “lotação provisória na UFRJ”,
ressalvando a necessidade de que seja concedida, como contrapartida uma vaga para
professor temporário no ICEAC, tendo em vista que o Instituto ficará em prejuízo com a
redução de um professor doutor em seu quadro. ASSUNTOS GERAIS: 1) O Professor Dr.
Rogério Piva da Silva informou a todos que haverá uma nova chamada nominal, pois ainda
restam vagas em diversos cursos. 2) O Professor Dr. André Andrade Longaray informou que na
sexta-feira oito de março próximo entrará em pauta da reunião do COEPEA a aprovação do
Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, bem como agradeceu o empenho e
dedicação dos Professores Dr. Rogério Piva da Silva e Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado na
análise do projeto do curso. 3) A administradora Fernanda Geri informou aos presentes que
recomeçaram as atividades de Acolhida Solidária, já havendo uma equipe de vinte alunos
envolvidos, informou ainda que as atividades a serem realizadas serão: (a) estande para
receber os alunos no primeiro dia de aula; (b) Trilha solidárias com os calouros para
apresentação dos principais locais de circulação na Universidade; (c) Gincana Solidária que
dessa vez beneficiará a entidade “Casa Vida” de Rio Grande arrecadando alimentos e gêneros
de higiene e limpeza; (d) Aula Inaugural do ICEAC no dia vinte e cinco de junho a ser realizada
no Auditório Oceanos do CIDEC/Sul. A mesma aproveitou a oportunidade para convidar os
coordenadores de curso a comporem a equipe e participarem das atividades. 4) A professora
Luciane Schimdt agradeceu a votação recebida para Câmara de Extensão para a qual foi
reeleita. 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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