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

ATA Nº 14/2013

Aos cinco dias do mês dezembro 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 ordinariamente o Conselho da Unidade do Instituto de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes
Cadaval, vice diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Drª. Audrei Fernandes Cadaval, vicediretora; 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
do curso de Ciências Econômicas; Prof. MSc. Leonardo Lisboa Pereira, coordenador do curso
de Administração; Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci e Profª. MSc. Luciane Schmitt
representando os docentes do curso de Administração; Profª. MSc. Giovana Shai’ Anne Flores
Souza, representado os docentes do curso de Ciências Contábeis; Administradora Fernanda
Geri, representante dos servidores técnicos em educação. INSERÇÃO DE PAUTA: Solicitação
de contratação de Professor Substituto para o curso de Ciências Contábeis e Aprovação do
Resultado do Concurso para Professor Substituto edital 043/2013. 1º ASSUNTO: Aprovação da
ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO:
Parecer 20/2013 – Substituição do professor Gilberto Tavares dos Santos pelo professor Milton
Luiz Paiva de Lima no curso de Especialização em Gestão Pública Municipal – Interessado
prof. André Andrade Longaray - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr.
Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 20/2013, apresentou a seguinte
fundamentação: “A solicitação do coordenador do Curso de Especialização em Gestão Pública
Municipal, Professor André Andrade Longaray de substituir o professor Gilberto Tavares dos
Santos pelo professor Milton Luiz Paiva de Lima para ministrar a disciplina de Gestão Logística
foi aprovada ‘ad referendum’ do Conselho do ICEAC - memorando 180/2013-ICEAC, pela
diretora do Instituto, professora Patrizia Raggi Abdallah.” 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. 3º ASSUNTO: Parecer 07/2013 – Convênio entre a
empresa de informática Domínio Sistemas e o curso de Ciências Contábeis – Interessada
coordenação de curso de Ciências Contábeis - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração, Prof. Dr. Márcio André Leal Bauer, por intermédio do Parecer 07/2013,
apresentou a seguinte fundamentação: “Considera-se que o termo representa uma importante
parceria que beneficiará os acadêmicos e professores do curso de Ciências Contábeis por
meio de uma ferramenta importante para as aulas práticas das disciplinas do curso.” 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: Parecer 05/2013
Relatório Final do Projeto de Extensão Grupo de Artesãs da Barra GAB – O relator da Câmara
de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, por intermédio do
Parecer 05/2013 apresentou a seguinte fundamentação: “O referido projeto envolveu um grupo
composto por seis mulheres “que realizam suas atividades vislumbrando os princípios da
Economia Popular Solidária”. Destaca-se que o projeto buscou fomentar princípios de
solidariedade, de preservação ambiental e de trabalho coletivo. Ou seja, buscou atuar como um
facilitador na geração de oportunidades de trabalho e renda. O relatório analisado destaca que
80% dos objetivos do projeto foram alcançados e que houve uma insuficiência de tempo como
principal razão para a sua conclusão total.” 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. 5º ASSUNTO: Parecer 06/2013 – Termo de Referência Núcleo de
Desenvolvimento Social e Econômico: fomentando empreendimentos econômicos solidários O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Alves de
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Freitas, por intermédio do Parecer 06/2013 apresentou a seguinte fundamentação: “O referido
termo de referência busca auxiliar empreendimentos solidários existentes no município de Rio
Grande. Dentre eles: Grupo de artesãs da Barra – GAB (artesanato), Empreendimento Popular
Reciclar é Vida (reciclagem), Grupo Deguste (gastronomia) e Catadores da comunidade do
bairro Profilurb. Este auxílio envolve a identificação de pontos fortes e fracos de cada atividade
na busca de uma viabilidade econômica bem como no desenvolvimento dos princípios da
Economia Popular Solidária. O programa buscará, portanto, fortalecer as atividades dos
empreendimentos solidários através da qualificação e da comercialização. A metodologia a ser
aplicada envolve um processo de “construção de conhecimento que se apropria criticamente da
realidade para poder transformá-la, viabilizando uma prática que desvele a criação e a
recriação do conhecimento, partindo da prática, teorizando sobre ela e voltando à prática para
transformá-la, ou seja, parte do conceito, num movimento reflexivo crítico e sistematizador,
ação/reflexão/ação (Termo de Referência, p 2)”. Além de um acompanhamento do projeto já
programado serão desenvolvidas atividades nos empreendimentos via oficinas de qualificação
associativas. Projeta-se que serão beneficiadas de forma direta 112 pessoas e indireta em
torno de 100 pessoas. Por fim em termos de dados físico-financeiros o projeto apresenta como
fonte de recurso a rubrica “Descentralização do MTE" a qual envolve o valor total de
R$197.295,65 sendo custeio R$153.133,65 e Investimento R$44.162,00, cujo cronograma de
desembolso será em parcela única prevista para julho de 2013. ” 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. 6º ASSUNTO: Calendário de Reuniões
Ordinárias de 2014. A Profª. Audrei Cadaval apresentou proposta de calendário para as
reuniões ordinárias do Conselho da Unidade, mantendo-se as mesmas nas primeiras quintasfeiras de cada mês às dezesseis horas, em caso de recessos ou feriados, na segunda quintafeira. Sendo assim, as mesmas ocorrerão em: 16 de janeiro, 06 de fevereiro, 13 de março, 03
de abril, 08 de maio, 05 de junho, 03 de julho, 07 de agosto, 04 de setembro, 02 de outubro, 06
de novembro e 04 de dezembro. A referida proposta foi a provada por unanimidade pelos
membros do Conselho da Unidade. 7º ASSUNTO: Solicitação de contratação de Professor
Substituto para o curso de Ciências Contábeis. A profª Débora Machado apresentou solicitação
de Seleção de Professor Substituto para a vaga do Prof. Alexandre Costa Quintana que
encontra-se em afastamento para pós-graduação. A caga horária é de 40 (quarenta) horas e as
disciplinas a serem ministradas são: estrutura das Demonstrações contábeis e Contabilidade
Básica I, II e III, requisito para inscrição Graduação em Ciências Contábeis. A banca
examinadora do processo será composta pelos professores: Esp. Mario Medeiros, presidente,
MSc. Ana Paula Capuano da Cruz e Dra. Débora Gomes Machado titulares, e MSc. Giovana S.
Flores Souza suplente. A modalidade de seleção será através de exame de títulos e prova
didática. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a seleção para
professor. 8º ASSUNTO: Aprovação do Resultado do Concurso para Professor Substituto edital
043/2013 – A Profª Audrei Cadaval apresentou a ata da Comissão Examinadora do concurso
para Contratação Temporária Edita 043/2013 – Processo nº 23116.006791/2013-11 com o
seguinte resultado: “Foram classificados os candidatos: 1º colocado: Rafael Mesquita Pereira,
2º colocado: Julio Cesar A. da Silva Junior e 3º colocado: Cíntia Amaral Pinto. Com base nos
resultados obtidos a Banca examinadora indica para a contratação o candidato Rafael
Mesquita Pereira.” O resultado do referido concurso foi aprovado por unanimidade pelos
membros do Conselho da Unidade. ASSUNTOS GERAIS: (1) A Profa. MSc. Luciane Schmitt
questionou sobre o calendário acadêmico a partir de 31 de março de 2014, a Profª Dra. Débora
Machado informou que na última reunião do CONGRAD foram apresentadas duas propostas
para o calendário de 2014 em função dos jogos do Brasil na copa do mundo. Sendo a primeira
com liberação das aulas nos dias de jogos do Brasil e a segunda com a liberação das aulas
uma hora antes retornando uma hora após o jogo, sendo esta segunda proposta a que foi
aceita pelos membros da referida reunião. (2) O prof. Dr. Décio Dolci indagou a respeito da
possibilidade de solicitação de Professor Substituto devido à licença maternidade da Profª MSc.
Suzana Malta no que foi informado que a solicitação pode ser realizada. (3) A Profª Audrei
lembrou aos professores sobre a necessidade de inserção dos planos de ensino no sistema e
solicitou a colaboração dos coordenadores de curso para mobilização de seus pares nessa
tarefa. (4) A Profª Audrei informou que existem duas bancas de concurso para professor efetivo
para o campus de Santa Vitória do Palmar em andamento sendo a primeira composta pelos
professores: MSc. Luciane Schmitt, Dr. Altamir da Silva Souza e Dr. Fernando Rafael Cunha
para a disciplina de Marketing e empreendimento e a segunda a ser formada pelos professores
de Administração para a área de administração geral. A Profª Audrei Cadaval solicitou
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manifestação dos professores brevemente para a composição desta banca. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela
presidenta e pela secretária em exercício.

Fernanda Geri

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval

Secretária em exercício

Presidenta
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