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Aos dez dias do mês abril 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 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; Prof. Espec. Claudinei Terra
Brandão representando a Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, coordenadora do curso de
Ciências Contábeis; Prof. MSc. Leonardo Lisboa Pereira, coordenador do curso de
Administração; Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolce Prof.ª MSc. Luciane Schmitt
representando os docentes do curso de Administração; Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira
representando os docentes do curso de Ciências Econômicas; Prof.ª MSc. Giovana
Shaianne da Silva Flores representando os docentes do curso de Ciências Contábeis.
CONVIDADOS Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da Cruz; Prof. Dr. Fernando Rafael
Cunha; Prof. Dr. Altamir da Silva Souza; Assistente Administrativa Juliana de Araujo
Machado. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade
pelos membros presentes. 2ºASSUNTO: Parecer nº 08/2014 – Relatório de Afastamento
do 1º semestre de 2013 para Pós-Graduação - O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer 08/2014,
apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que a Profª Suzana de
Oliveira Malta no primeiro semestre de 2013, obteve aproveitamento das seguintes
disciplinas cursadas ainda como aluna especial no período de 2011 a 2012: (i) Políticas
Públicas da Educação Ambiental, (ii) Seminário Temático de Educação Ambiental e (iii)
Educação Ambiental e Complexidade. Além disto, a Profª. Suzana de Oliveira Malta,
conclui com êxito as disciplinas: (i) Educação Ambiental como Proposta Pedagógica, (ii)
Abordagem Sócio-Histórica e a Educação Ambiental, (iii) Educação Ambiental Crítica e
Implementação de Políticas Públicas e (iv) Educação Ambiental, Culturas e Estudos PósEstruturais, concluindo 19 créditos dos 29 exigidos pelo programa.” 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. 3ºASSUNTO: Parecer nº
09/2014 - Relatório de Afastamento do segundo semestre de 2013 pra Pós-Graduação - O
relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por

intermédio do Parecer 09/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “O referido
relatório atesta que a Profª Suzana de Oliveira Malta no segundo semestre de 2013,
conclui com êxito a disciplina de Curric.Cult.Form.Doc.Ed.Ambiental. Além disto, a Profª
Suzana de Oliveira Malta se encontra na fase de elaboração do plano de tese cujo tema
versa sobre “Educação Ambiental, Complexidade e Interdisciplinaridade: abordagens
necessárias para a formação crítico-reflexiva dos futuros gestores organizacionais – um
estudo de caso no curso de administração da FURG.” O Relator decide aprovar o relatório.
A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
º

unanimidade o Parecer da Câmara. 4 ASSUNTO: Parecer nº 06/2014 – Relatório de
Afastamento do segundo semestre de 2013 para Pós-Graduação - O relator da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer
09/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o Prof.
Alexandre Costa Quinta no segundo semestre de 2013, conclui com êxito a disciplina de
Metodologia da Pesquisa Qualitativa em Administração. Além disto, o Prof. Alexandre
Costa Quintana participou do Consórcio Doutoral ANPAD 2013 no dia 08/09/2013, do
XXXVII ENANPAD 2013, no período de 09 a 11/09/2013 e do IV Congresso Nacional de
Administração e Ciência Contábeis – AdCont 2013 no período de 02 a 04/10/2013.
Atualmente o Prof. Alexandre Costa Quintana se encontra na fase de elaboração do plano
de tese cujo tema versa sobre “O uso das tecnologias da educação, presentes no ensino a
distância, no sentido de identificar as relações destas tecnologias e o processo de
aprendizagem, nos cursos de graduação presenciais de Ciências Contábeis”. De acordo
como orientador da tese Prof. Dr. Luis Eduardo Afonso seu desempenho e muito bom. ”O
Relator decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do
º

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 5 ASSUNTO:
Parecer nº 07/2014 – Relatório de Afastamento do segundo semestre de 2013 para PósGraduação - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva
Teixeira, por intermédio do Parecer 09/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “O
referido relatório atesta que o Prof. Marco Aurélio Gomes Barbosa no segundo semestre
de 2013, conclui com êxito as disciplinas de: (i) Teoria Avançada da Contabilidade, (ii)
Economia da Educação Aplicada às Ciências Contábeis e (iii) Tópicos Avançados –
Acconting e aguardando o resultado das disciplinas (i) Governança Corporativa, Pública e
de Redes e (ii) Seminário de Pesquisa em História da Educação. Além disto, o Prof. Marco
Aurélio Gomes se encontra na fase de estudos preliminares para a confecção do plano de
tese. De acordo com o orientador o Prof. Dr. Ernani Ott seu desempenho e muito bom.” O
Relator decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do
º

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 6 ASSUNTO:
Parecer nº 10/2014 – Relatório sobre o projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de
um modelo para avaliar o uso do social-Commerce pelas Organizações” - A relatora da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ªDrª. Débora Gomes Machado, por
intermédio do Parecer 10/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Recebi para

análise e parecer, o projeto de pesquisa supramencionado: o projeto tem como objetivo
geral avaliar o uso do comércio social pelas organizações, sob a perspectiva dos usuários
de redes sociais; e como objetivos específicos: a) identificar diferentes fatores associados
ao comércio social utilizados pelas organizações; b) desenvolver e validar um instrumento
capaz de medir o uso do comércio social pelas organizações, na ótica dos usuários de
redes sociais, e sua relação com a sua aceitação, intenção de uso e intenção de
recomendar o site; e c) fornecer aos gestores de TI um instrumento que possibilite avaliar
o uso do comércio social, bem como os fatores mais importantes para o seu sucesso.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. “A Relatora decide aprovar o
relatório. A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
º

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 7 ASSUNTO: Parecer nº 11/2014 –
Relatório sobre o projeto de pesquisa intitulado “Gestão de Negócios e Tecnologia da
Informação: um estudo realizado com Micro e Pequenas Empresas (MPE)” - A relatora da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Drª. Débora Gomes Machado, por
intermédio do Parecer 11/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Recebi para
análise e parecer, o projeto de pesquisa supramencionado. O projeto tem como objetivo
geral verificar o impacto da TI na gestão das MPEs, relacionando o uso da TI às atividades
administrativas exercidas nas diversas áreas funcionais das MPEs e os objetivos
específicos: a) identificar as diferentes tecnologias utilizadas pelas MPEs; b) analisar como
as MPEs vêm desempenhando as suas atividades administrativas; c) verificar se as
empresas que adotam TI gerenciam melhor seu negócios que as empresas sem
tecnologia.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. “A Relatora
decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do
º

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 8 ASSUNTO:
Parecer nº 12/2014 – Relatório sobre o projeto de pesquisa intitulado “Competition, Cluster
and Market Analizes for the Salted Cod and the Salted&Dried Cod Industry” - A relatora da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Drª. Débora Gomes Machado, por
intermédio do Parecer 12/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Recebi para
análise e parecer, o projeto de pesquisa supramencionado. O projeto tem como problema
de pesquisa: 1) how is the diversity of tradicional and new salted/dried products in the main
markets of Spain, Portugal and Brazil? 2) How are these productslabelled, and are
consumers able to differenciate the various products? 3) What are the origins of the main
products in each market? 4) how are the new products been proceded? Destaco que este
projeto tem as seguintes instituições como parceiras: University of Calgary (Canadá),
Universidade Lusófona (Portugal), Universidade Federal do Rio Grande (Brasil),
Universidade de Cantabria (Espanha) e Food Agriculture and Organization (Itália). 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. A Relatora decide aprovar o
relatório. A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
º

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 9 ASSUNTO: Homologação dos
inscritos nos concursos para docente do ICEAC, referentes aos Editais citados e
Aprovação dos Cronogramas dos respectivos concursos: - EDITAL Nº 07 – CONCURSO
PÚBLICO, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014:- Processo nº 23116.000043/2014-05 –
(Homologados: 23116.002484/2014-33 - Ricardo Saraiva Frio; 23116.002495/2014-13 Lívia

Castro

D’ávila;

23116.002515/2014-56

-

Eduardo

Codevilla

Soares;

23116.002529/2014-70 - Cristiane Gularte Quintana; 23116.002680/2014-16 - Carlos
Alberto

Frantz

dos

Santos;

23116.002681/2014-52-

Jaqueline

Laurino

Joris;

23116.002684/2014-96 - Gustavo da Rosa Borges; 23116.002785/2014-67 - João Coelho
da

Silva

Neto;

23116.002687/2014-20

-

Cristiane

Simões

Netto

Costa;

23116.002950/2014-81 - Lucas Veiga Ávila). EDITAL Nº 08 – CONCURSO PÚBLICO, DE
26 DE FEVEREIRO DE 2014:- Processo nº 23116.000044/2014-41- (Homologados:
23116.002783/2014-78 - João Coelho da Silva Neto; 23116.002465/2014-15 - Guilherme
Dornelas

Camara;

23116.002494/2014-79

-

Lívia

Castro

D´Ávila)

Processo

nº

23116.000046/2014-31- (Homologada: 23116.002784/2014-12 - Myriam Siqueira da
Cunha) EDITAL Nº 09 – CONCURSO PÚBLICO, DE 07 DE MARÇO DE 2014 - Processo
nº 23116.001904/2014-64- (Homologados: 23116.002356/2014-90 - Karla Copetti Didonet;
23116.002460/2014-8; Alexandre Guandalini Bossa; 23116.002483/2014-99

- Ricardo

Saraiva Frio; 23116.002516/2014-09 - Eduardo Codevilla Soares; 23116.002530/2014-02
- Cristiane Gularte Quintana; 23116.002759/2014-39 - Michelle Vasconcellos Chiattone;
23116.002782/2014-23

-

Keli

Adriana

Pereira

de

Oliveira)

Processo

nº

23116.001905/2014-17 (Homologados: 23116.002500/2014-98 - Vivian dos Santos
Queiroz). A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação os
candidatos homologados e os respectivos cronogramas dos concursos citados. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade as respectivas
homologações e os cronogramas. ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah mencionou para conhecimento de todos o Termo de Retorno das
Atividades Funcionais da Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz. A Prof.ª MSc. Luciane
Schmitt colocou para conhecimento de todos que o curso de Administração - UAB esta
passando por uma auditoria do MEC. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidenta e pela secretária.

