
ATA Nº 07/2014 

  

  

Aos 22 dias do mês maio do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e trinta 

minutos, 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: 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. Dr. Altamir da Silva Souza representando o Prof. 

MSc. Leonardo Lisboa Pereira, coordenador do curso de Administração; Prof. Dr. 

Décio Bittencourt Dolci e Prof.ª MSc. Luciane Schmitt representando os docentes do 

curso de Administração; Prof.ª MSc. Giovana Shaianne da Silva Flores representando 

os docentes do curso de Ciências Contábeis; Luziberto Barrozo Carneiro representando 

os discentes de Ciências Contábeis. CONVIDADOS Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da 

Cruz; Prof. Dr. Fernando Rafael Cunha; Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal; Prof. Dr. 

Márcio Leal Bauer; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado. 1º 

ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos 

membros presentes. 2º ASSUNTO: Parecer nº 13/2014 – Aprovação do regulamento de 

TCC do Curso de Gestão Pública Municipal - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 13/2014, 

apresentou a seguinte fundamentação: “Com base no relatório, a relatora entende que o 

regulamento examinado visa à adequada complementação do previsto no projeto 

político pedagógico do curso de Especialização em Gestão Pública Municipal quanto ao 

Trabalho de Conclusão do curso.” A Relatora 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: Aprovação Monitoria das Disciplinas 

de Contabilidade de Custos I e II. O objetivo da monitoria da disciplina em 

Contabilidade de Custos é desenvolver nos alunos da graduação em ciências contábeis 

aptidões relativas ao futuro exercício da docência. Também para os alunos matriculados 

na disciplina permite um recurso extra para apoio aos estudos, principalmente em 

épocas de períodos de provas e exame. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade a referida monitoria. 4
º
 ASSUNTO: Homologação de 

resultado do concurso de edital n° 07/2014 - Processo nº 23116.000043/2014-05 - 

Conforme ata 007 do referido concurso, a banca se reuniu no dia quatorze de maio de 

dois mil e quatorze, a fim de proclamar o resultado do concurso. Com base nas notas 

finais dos candidatos foram aprovados em ordem de classificação candidatos: 

23116.002495/00014-13 – Lívia Castro D’Avila e 23116.002680/2014-16 – Carlos 

Alberto Frantz dos Santos, com notas respectivas 7,87 (sete vírgula oitenta e sete) e 5,87 

(cinco vírgula oitenta e sete). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade a referida homologação. 5
º
 ASSUNTO: Homologação de resultado do 

concurso de edital n° 08/2014 – Processo n° 23116.000044/2014-41- Conforme ata 007 

do referido concurso, a banca se reuniu no dia vinte de maio de dois mil e quatorze, a 

fim de proclamar o resultado do concurso. Com base nas notas finais dos candidatos foi 

aprovada a seguinte candidata: 23116.002494/2014-79 – Lívia Castro D’Avila com a 

respectiva nota 7,30 (sete vírgula trinta). Os membros do Conselho da Unidade 



aprovaram por unanimidade a referida homologação. 6
º
 ASSUNTO: Homologação de 

resultado do concurso de edital n° 08/2014 – Processo n° 23116.000046/2014-31- 

Conforme ata 002 do referido concurso, a banca se reuniu no dia cinco de maio de dois 

mil e quatorze, a fim de proceder com a avaliação da prova escrita. Com base na nota 

final obtida de 2,17 (dois vírgula dezessete) pela única candidata inscrita neste processo, 

Myriam Siqueira da Cunha não se obteve candidatos habilitados para a prova didática. 

Sendo assim encerrou-se o processo deste concurso. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade a referida homologação. 7
º
 ASSUNTO: 

Homologação de resultado do concurso de edital n° 09/2014 – Processo n° 

23116.001904/2014-64 - Conforme ata 007 do referido concurso, a banca se reuniu no 

dia vinte de maio de dois mil e quatorze, a fim de proclamar o resultado do concurso. 

Com base nas notas finais dos candidatos foi aprovado o seguinte candidato: Ricardo 

Saraiva Frio com a respectiva nota 5,07 (cinco vírgula zero sete). Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida homologação. 8
º
 

ASSUNTO: Homologação de resultado do concurso de edital n° 09/2014 – Processo n° 

23116.001905/2014-17- Conforme ata 006 do referido concurso, a banca se reuniu no 

dia treze de maio de dois mil e quatorze, a fim de proclamar o resultado do concurso. 

Com base na nota final da candidata foi aprovada a candidata: Vivian dos Santos 

Queiroz com a respectiva nota 5,10 (cinco vírgula dez). Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade a referida homologação. ASSUNTOS GERAIS: O 

Prof. Dr. Altamir da Silva Souza colocou para conhecimento de todos uma carta de 

reclamação de dificuldade de mobilidade enviada à PRAE por um discente com este 

problema, do curso de Administração, sendo assim propôs que seja feita a alteração de 

suas aulas do 1º andar para o térreo. 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 

Secretária 

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval 

Presidenta 
 


