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

ATA Nº 01/2014

Aos dezesseis dias do mês janeiro 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. Dr. Claudinei Terra Brandão representado a Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado,
coordenadora do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, coordenador
do curso de Ciências Econômicas; Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci e Prof.ª. MSc. Luciane
Schmitt representando os docentes do curso de Administração; Prof.ª. MSc. Giovana Shai’
Anne Flores Souza, representado os docentes do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr.
Gibran da Silva Teixeira e Prof.ª MSc. Blanca Lila Gamarra Morel representando os docentes
do curso de Ciências Econômicas; Técnico Marco Antônio Monte Giambastiani representando
a Administradora Fernanda Geri, representante dos servidores técnicos em educação.
INSERÇÃO DE PAUTA: Indicações de nomes para representação na CPPD. 1º ASSUNTO:
Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º
ASSUNTO: Parecer 01/2014 – Relatório do 1º mês de afastamento para Pós-Graduação da
Prof.ª Flávia Verônica Silva Jacques - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer 01/2014,
apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que a Flávia Verônica Silva
Jacques já cursou as disciplinas: Contabilometria e Métodos Quantitativos Aplicados à
Contabilidade, totalizando oito créditos cursados. Data provável da integralização dos créditos:
12/14. Data provável da qualificação: 12/16. Data provável da defesa: 06/2017.” 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 02/2014 –
Relatório do 1º semestre de afastamento para a Pós-Graduação da Prof.ª. Flávia Verônica da
silva Jacques - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Gibran
da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer 02/2014, apresentou a seguinte fundamentação:
“O referido relatório atesta que a Prof.ª Flávia Verônica Silva Jacques, além de ter cursado as
disciplinas de Contabilometria e Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade, com êxito,
se encontra confeccionando o plano de implementação da Tese. A tese terá como tema a
Governança no Setor Público. Segundo a orientadora da tese, Professora Valdirene
Gasparetto, seu desempenho é Muito Bom.” 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 03/2014 – Aprovação do Projeto de Pesquisa,
Interessado Prof. Cassius Rocha de Oliveira - A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 03/2014,
apresentou a seguinte fundamentação: “Recebi para análise e parecer, o projeto de pesquisa
supramencionado que tem como objetivo geral criar uma matriz que permita visualizar as
relações econômicas e ambientais; e como objetivos específicos: i) valorar economicamente a
região costeira do extremo sul gaúcho, procurando verificar os valores de uso: direto, indireto e
de opção de não uso ou de existência; ii) verificar a necessidade da criação de uma reserva
extrativista na região dos concheiros no sentido de preservar o bioma, os fósseis e o material
arqueológico, sem impedir totalmente a utilização e econômica pelos moradores locais; iii)
estimar o aumento do potencial pesqueiro no entorno da potencial reserva. Com base no
relatório, a relatora entende que o projeto contribui para o desenvolvimento teórico e empírico
da temática abordada e contribui para fomentar a pesquisa científica, bem como a publicação
científica no âmbito deste Instituto. Para tanto aprova o projeto de pesquisa e indica a provação
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pelo ICEAC. A Relatora decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto da relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 5º
ASSUNTO: Mem. 204/2013 – Aprovação de desligamento do Prof. Rogério Piva da Silva da
Coordenação do curso de Ciências Econômicas – A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes
Cadaval colocou para conhecimento e aprovação o memorando 204/2013 referente ao “Ad
Referendum” para aprovação do desligamento do Prof. Rogério Piva da Silva da Coordenação
do curso de Ciências Econômicas, assumindo a coordenação temporariamente o Prof. Dr.
Tiaraju Alves de Freitas como coordenador e Prof. Msc. Rodrigo da Rocha Gonçalves como
Coordenador Adjunto. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
referido memorando. 6º ASSUNTO: Eleições para composição de nova coordenação para o
curso de Ciências Econômicas – A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval
mencionou sobre a necessidade de eleições para a composição da coordenação do curso de
Ciências Contábeis, ficando assim estipulado que para a próxima reunião deverá ser
apresentada as chapas existentes para assim proceder com o referido processo. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido assunto. 7º ASSUNTO:
Indicação de nomes para a representação na CPPD – A Vice-Diretora Audrei Fernandes
Cadaval informou sobre a necessidade de uma nova representação na CPPD devido ao fato de
a Prof.ª MSc. Patrícia da Graça Rocha Franzoni estar se afastando para pós-graduação. A
indicação dos nomes deve ser realizada antes da próxima reunião. ASSUNTOS GERAIS: A
Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval solicitou a todos os professores que
atualizem os seus respectivos Planos de Ensino, pois o instituto vem sido cobrado pela
PROGRAD. 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.

Juliana de Araujo Machado

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval

Secretária

Presidenta em Exercício
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