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

ATA Nº 07/2013

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas,
no mini auditório PROFESSOR LEON COUTELLE FILHO, bloco E do Complexo
Administrativo, Campus Carreiros, reuniu-se extraordinariamente 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. Esp. Claudinei Terra Brandão representando a Prof.ª Dr.ª Débora Gomes
Machado, coordenadora do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas
representado o Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, coordenador de Economia; Prof. Dr. Décio
Bittencourt Dolci e Prof. Dr. José Vanderlei Silva Borba representando a Prof.ª MSc. Luciane
Schmitt, representando os docentes do curso de Administração; Administradora Fernanda Geri,
representando os servidores técnicos em educação. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Prof.ª MSc.
Blanca Lila Gamarra Morel; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado; Prof. Esp. Mário Silveira Medeiros;
Prof. Dr. Rogério Piva da Silva. CONVIDADOS: Assistente em Administração Juliana de Araujo

Machado. ABERTURA DE PAUTA: A Presidenta do Conselho da Unidade, Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah solicitou inserir, como pauta, os seguintes processos: - Afastamento para
doutorado interessada Prof.ª Flávia Jacques; Suspensão de afastamento interessado Prof.
MSc. Walter Nunes Oleiro; Atividade de extensão interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes
Machado. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos
membros presentes. 2º ASSUNTO: Autorização para ministrar aula em MBA na UCPEL –
Interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado. O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 03/2013, 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.” O Relator decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o
voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer
da Câmara, com a ressalva que seja formalizada todas as informações referentes ao processo
e anexada a carta convite da instituição favorecida. 3º ASSUNTO: Acolhida solidária do ICEAC
– Interessada Adm. Fernanda Geri. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas por intermédio do Parecer 06/2013,
apresentou a seguinte fundamentação: “Considera-se que o Programa Acolhida Solidária
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representa uma importante atividade para o recebimento dos novos acadêmicos no ambiente
da FURG e do ICEAC, pois recepciona os calouros no início das aulas, ambientalizando-os e
aproximando-os do espaço universitário através das atividades programadas – Trilha Solidária
e Gincana Solidária. Também mostra a importância da responsabilidade social do indivíduo
com o meio através da Gincana Solidária, pois os convida a participar juntamente com os
demais discentes do ICEAC, da doação de material de limpeza e alimentos não perecíveis a
serem entregues à Casa Vida, localizada em Rio Grande. Haverá uma premiação e um
certificado como incentivo a esta atividade. Como fechamento a esse início de processo de
recebimento dos novos discentes haverá a Aula Inaugural do ICEAC que será realizada no dia
25 de junho no CIDEC/Sul aberto a todos os alunos do Instituto e tem como foco o
desdobramento da vida profissional após a conclusão dos cursos de Ciências Econômicas,
Administração e Ciências Contábeis tendo em vista a exposição, através de egressos do
ICEAC, da relação entre a Vida Acadêmica e a Profissional.” O Relator decide aprovar o
relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 4º ASSUNTO: Relatório do 1º e 2º semestre
do Prof. MSc. Alexandre Costa Quintana. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 04/2013, apresentou a seguinte
fundamentação: “O referido relatório atesta que o Prof. Alexandre Costa Quintana cursou as
disciplinas: Metodologia de pesquisa aplicada à Contabilidade – com menção “B” e Monitoria
Didática I – com menção “A”. Atesta ainda, que o referido professor teve um artigo publicado
em periódico e que está elaborando o plano da Tese que tem como assunto “O uso das
tecnologias da informação e comunicação, presentes no ensino a distância”. Segundo o
orientador da tese, Professor Luis Eduardo Afonso, seu desempenho é Muito Bom e tem como
data provável de término do Curso o mês de fevereiro de 2015.” A Câmara aprovou o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da
Câmara. 5º ASSUNTO: Relatório do 2º semestre da Prof.ª Esp. Daiane Pias Machado. O
relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, por
intermédio do Parecer 05/2013, apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório
atesta que a Prof.ª Daiane Pias Machado cursou as disciplinas: Teoria da Contabilidade,
Seminário de Anteprojeto de pesquisa, Sistemas de Informação e Apoio à Decisão, Tópicos
Especiais em Contabilidade para Usuários Externos e Tópicos Especiais em Contabilidade
para Usuários Externos e em Finanças Corporativas. Atesta ainda, que a referida professora
apresentou no Seminário em Administração FEA/USP o trabalho intitulado “Análise das
Demonstrações Contábeis e Indicadores Sociais da Companhia Estadual de Energia Elétrica –
CEEE” e que está elaborando o plano da dissertação. Segundo o orientador da dissertação,
Professor Ernani Ott, seu desempenho é Muito Bom e tem como data provável de término do
Curso o mês de dezembro de 2013.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 6º ASSUNTO:
Atividade de extensão – interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado. O relator da Câmara
de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas por
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intermédio do Parecer 07/2013, apresentou a seguinte fundamentação: “Considera-se que o XII
Encontro Acadêmico de Ciências Contábeis é um importante instrumento no desenvolvimento
da capacitação profissional do futuro bacharel e pós-graduando em Ciências Contábeis, pois
promove maior integração acadêmica entre os discentes, os docentes e os profissionais da
área. Este evento é uma ferramenta que tende a potencializar as interações existentes entre as
atividades de ensino com a pesquisa, com a extensão e com a atuação profissional. Haverá
palestras sobre os seguintes temas: Inovação Tecnológica; Trabalho pericial e Análise das
demonstrações Contábeis. Está programada também um mostra de pesquisa, onde serão
apresentados trabalhos de discentes da graduação e da pós-graduação do curso de Ciências
Contábeis da FURG. O evento contará ainda com uma sessão de autógrafos com o palestrante
e autor Cezar Volnei Mauss.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 7º ASSUNTO: Suspensão de
afastamento - interessado Prof. MSc. Walter Nunes Oleiro. A diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para discussão e votação a solicitação realizada mediante apresentação de
carta do Prof. MSc. Walter Nunes Oleiro para que seja suspenso seus afastamento para
participar do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – Doutorado tendo em vista
a indicação do Prof. MSc. Walter Nunes Oleiro para o cargo de Diretor Executivo da Fundação
de Apoio da Universidade de Rio Grande. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade a referida solicitação. 8º ASSUNTO: Afastamento para doutorado interessada Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques. A diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para discussão e votação a solicitação de Afastamento para doutorado da
Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade a referida solicitação, com a ressalva da necessidade de um professor
substituto, uma vez que o ICEAC está trabalhando em sua carga horária máxima dos
professores.. ASSUNTO GERAIS: A diretora do ICEAC, Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah,
informou da necessidade de constituição dos núcleos estruturantes dos docentes, a serem
enviados formalmente pelos coordenadores dos cursos de administração, contabilidade e
economia, para que sejam enviados pela diretoria do ICEAC à PROGRAD até dia 15 de maio
de 2013. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
solicitação. 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
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