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Aos trinta dias do mês janeiro do ano de dois mil e quatorze, 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 Audrei
Fernandes Cadaval, vice diretora do ICEAC.PRESENTES: Prof.ª Drª. Audrei Fernandes
Cadaval, vice-diretora; 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. MSc. Artur Roberto Gibbon de Oliveira e Prof.ªMSc.
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 Econômica. CONVIDADOS: Prof.ª Esp. Graciele Lima Sampaio;
Prof. Dr. Cassius Rocha de Oliveira; Prof. MSc. Alexandre Costa Quintana, Prof.ª MSc. Ana
Paula Capuano da Cruz; Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto; Assistente Administrativa Juliana
de Araujo Machado. 1º ASSUNTO: Aprovação de abertura de Edital para concurso público de
cargo efetivo da carreira docente – A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval
colocou para aprovação o Mem. 03/2014 o qual se trata da abertura de edital para concurso
público de cargo efetivo da carreira docente, para duas vagas no campus de Santa Vitória do
Palmar. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido
memorando. 2ºASSUNTO:Aprovação de Abertura de Edital para Concurso Público de cargo
efetivo da Carreira Docente do Magistério Superior - Aposentadoria do Prof. Vanderlei da Silva
Borba- A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação o Mem.
04/2014 o qual se trata da abertura de edital para concurso público de cargo efetivo da carreira
docente em decorrência da aposentadoria do Prof. Vanderlei da Silva Borba. O Prof. MSc Artur
Roberto de oliveira Gibbon fez uma proposta em nome dos docentes do curso de Ciências
Contábeis referente às vagas do curso de Administração, com base no argumento que em
2009, o curso de Ciências Contábeis havia cedido uma vaga de 40h DE para o curso de
Administração, e posteriormente tiveram como reposição com uma vaga de 20h DE ICEAC e
20h DE SEAD, para que fosse trocada à vaga 40h DE em momento futuro, e sendo assim, o
Prof. Gibbon, em nome dos docentes de Ciências Contábeis propôs que fosse cedida ao curso
de Ciências Contábeis a vaga 40h DE que está no momento sendo aberta para concurso de
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professor da área de administração, e em contrapartida a vaga 20h DE ICEAC e 20h DE SEAD
retornar ao curso de Administração. Diante desta proposta ficou definido que a coordenação do
curso de Administração realizará uma reunião com seus respectivos docentes para discutirem
sobre a nova proposta e na próxima reunião ordinária estarão dando um parecer. Os membros
do

Conselho

da

Unidade

aprovaram

por

unanimidade

a

respectiva

decisão.

3ºASSUNTO:Aprovação de Abertura de Edital para Concurso Público de cargo efetivo da
Carreira Docente do Magistério Superior – Redistribuição do Prof. Gilberto Tavares - A ViceDiretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação o Mem. 05/2014 o qual
se trata da abertura de edital para concurso público de cargo efetivo da carreira docente em
decorrência da redistribuição do Prof. Gilberto Tavares. Este assunto foi tratado conjuntamente
com o 2º assunto, ficando assim para ser definido na próxima reunião ordinária do conselho.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram

por unanimidade a respectiva

decisão.4ºASSUNTO:Aprovação da tabela de pontuação dos concursos públicos em
andamento na unidade - A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para
discussão e aprovação a tabela de pontuação dos concursos públicos que teve recente
alteração conforme deliberação 023/2013, após algumas alterações realizadas os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida tabela. 5º ASSUNTO: Abertura de
Edital para professor substituto - A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou
para aprovação a abertura de edital para professor substituto em razão da aposentadoria do
Prof. Vanderlei da Silva Borba, pois o processo de seleção para professor efetivo poderá se
prolongar e para que os semestres não sejam prejudicados e nem os professores
sobrecarregados, prevê-se a necessidade de realizar a referida abertura de edital. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a abertura do referido edital. 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.
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