
ATA Nº 08/2014 

  

Aos 05 dias do mês junho do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas 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 Patrízia Raggi Abdallah, diretora do ICEAC. PRESENTES: Diretora; Prof.ª 

Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval Vice- diretora; Prof. Dr. Cassius Rocha de Oliveira 

representando o Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, coordenador do curso de Ciências 

Econômicas; Prof.ª MSc. Giovana Shaianne da Silva Flores e Prof. MSc. Artur Roberto 

de Oliveira Gibbon, representando os docentes do curso de Ciências Contábeis; Prof. 

Dr. Gibran da Silva Teixeira representando os docentes do curso de Ciências 

Econômicas; Luziberto Barrozo Carneiro representando os discentes do curso de 

Ciências Contábeis; Roque Carneiro Neto representando os discentes do curso de 

Ciências Econômicas. CONVIDADOS Prof. Dr. Altamir da Silva Souza; Prof.ª Dr.ª 

Anne Pinheiro Leal; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado. 

ABERTURA DE PAUTA: A diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah realizou a 

seguinte abertura de pauta: Parecer 20/2014 – Projeto “Adoção do Pronunciamento 

Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor Presente: um estudo do impacto no Índice de 

Necessidade de Capital de Giro em empresas listadas na Bolsa de Mercadorias e 

Futuros Bovespa S.A - BM&FBOVESPA” – Interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes 

Machado; Convite da UFPEL para participação do Prof. Dr. André Andrade Longaray 

par ministrar a disciplina “Logística Empresarial” no curso de MBA em Gestão de 

Negócios; Exoneração do Coordenador do curso de Administração Prof. MSc. 

Leonardo Lisboa; Indicação para Coordenação do curso de Administração; Aprovação 

dos representantes de discentes do curso de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. 

1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos 

membros presentes. 2º ASSUNTO: Parecer nº 14/2014 – Relatório de Afastamento para 

Pós-Graduação do Prof. Rodrigo Gonçalves - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 14/2014, 

apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o Prof. Rodrigo 

da Rocha Gonçalves está matriculado no Programa de Doutorado em Economia do 

Desenvolvimento da PUC-RS, sob orientação do professor Gustavo Inácio de Morais”. 

O Relator decide aprovar o relatório de afastamento. A Câmara aprovou o voto do 

relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da 

Câmara. 3ºASSUNTO: Parecer nº 15/2014 – Relatório de Afastamento para Pós-

Graduação do Prof. Blanca Morel - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, 

Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 15/2014, apresentou a 

seguinte fundamentação: “A professora Blanca Lila Gamarra Morel encaminhou o seu 

1° Relatório de Afastamento para realização do Doutorado em Economia, área de 

concentração Desenvolvimento Econômico, no Programa de Pós-graduação em 

Economia do Desenvolvimento – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul. Atualmente estão sendo cursadas três disciplinas e a integralização dos créditos está 

prevista para dezembro de 2015.” O Relator decide aprovar o relatório de afastamento. 

A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram 

por unanimidade o Parecer da Câmara. 4
º
 ASSUNTO: Parecer nº 16/2014 – Relatório 

do Projeto “Análise das formas de implementação dos conceitos de TI verde na prática 

um estudo de caso com usuários de redes sociais” – Interessado Prof. Dr. André 



Andrade Longaray - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. 

Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 16/2014, apresentou a seguinte 

fundamentação: “O interessado encaminhou o projeto de pesquisa “Análise das formas 

de implementação dos conceitos da TI verde na prática: um estudo de caso com usuários 

de redes sociais” para ser incorporado ao plano de atividades do Instituto. O projeto em 

questão atende aos requisitos de um projeto de pesquisa.” 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. 5
º
 ASSUNTO: Parecer nº 17/2014 – 

Relatório do Projeto “Burocracia Profissional e Organização Social: Análise de inserção 

de um grupo de administradores em uma universidade pública” – Interessado Prof. Dr. 

Márcio André Leal Bauer - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. 

Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 17/2014, apresentou a seguinte 

fundamentação: “O interessado encaminhou o projeto de pesquisa “BUROCRACIA 

PROFISSIONAL E ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANÁLISE DA INSERÇÃO DE UM 

GRUPO DE ADMINISTRADORES EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA” para ser 

incorporado ao plano de atividades do Instituto. O projeto em questão atende aos 

requisitos de um projeto de pesquisa.” 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. 6
º
 ASSUNTO: Parecer nº 18/2014 – Relatório do 

Projeto “Análise econômica do mercado do bacalhau o Brasil, no século XXI” – 

Interessado Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah - A relatora da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 

18/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Recebi para análise e parecer, o 

projeto de pesquisa supramencionado. O projeto tem como problema de pesquisa: qual é 

o real mercado do bacalhau na economia brasileira, e como se manifesta a evolução do 

comportamento do consumidor deste produto no mercado? A contribuição oriunda da 

realização da pesquisa centra-se na geração de conhecimentos de suporte às decisões 

quanto à importação do bacalhau para o mercado brasileiro, bem como contribui para 

melhorar a competitividade da indústria do bacalhau nos mercados internacionais, fato 

que reflete positivamente aos acordos de importação deste mercado para o Brasil. 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 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. 7
º
 ASSUNTO: Parecer nº 19/2014 – Relatório 

do Projeto “Práticas de controle gerencial e gestão de responsabilidade social 

corporativa: um estudo de caso no parque industrial de Rio Grande – RS” – Interessado 

Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 19/2014, 

apresentou a seguinte fundamentação: “Recebi para análise e parecer, o projeto de 

pesquisa supramencionado. O projeto tem como problema de pesquisa: Quais as 

práticas de controle gerencial utilizadas pela Yara Brasil Fertilizantes S.A. na gestão de 

responsabilidade social corporativa? A contribuição do estudo centra-se na evidenciação 

do investimento das empresas em responsabilidade social corporativa, a partir de um 

olhar contábil, no ínterim dos principais instrumentos de controle gerencial. 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 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. 8
º
 ASSUNTO: Parecer nº 20/2014 – Relatório 

do Projeto “Adoção do Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor Presente: um 

estudo do impacto no Índice de Necessidade de Capital de Giro em empresas listadas na 

Bolsa de Mercadorias e Futuros Bovespa S.A - BM&FBOVESPA” – Interessado Prof.ª 

Dr.ª Débora Gomes Machado - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, 

Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 20/2014, apresentou a 

seguinte fundamentação: “Recebi para análise e parecer, o projeto de pesquisa 

supramencionado. O projeto tem como problema de pesquisa: Qual o impacto no índice 

de necessidade de capital de giro, quando da adoção do Pronunciamento Técnico CPC 

12 – Ajuste a Valor Presente, em empresas de diferentes segmentos, com ações 

negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa A 

contribuição do estudo centra-se no entendimento das mudanças provocadas nas 

informações geradas pela contabilidade, mais especificamente, sobre a necessidade de 

capital de giro. 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 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. 9
º
 ASSUNTO: Convite da 

UFPEL para participação do Prof. Dr. André Andrade Longaray par ministrar a 

disciplina “Logística Empresarial” no curso de MBA em Gestão de Negócios – A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o Convite da 

UFPEL para participação do Prof. Dr. André Andrade Longaray par ministrar a 

disciplina “Logística Empresarial” no curso de MBA em Gestão de Negócios. Os 

membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido convite.      

10
º
 ASSUNTO: Exoneração do Coordenador do curso de Administração Prof. MSc. 

Leonardo Lisboa – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah apresentou ao 

conselho a carta com o pedido de exoneração de Coordenador do Curso de 

Administração apresentada pelo Prof. MSc. Leonardo Lisboa. Os membros do Conselho 

da Unidade aprovaram por unanimidade a referida exoneração. 11
º
 ASSUNTO: 

Indicação para Coordenação do curso de Administração – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia 

Raggi Abdallah indicou os seguintes nomes para assumirem a Coordenação do Curso de 

Ciências Contábeis: Prof. Dr. André Andrade Longaray – Coordenador e Prof.ª Drª. 

Anne Pinheiro Leal – Coordenadora Adjunta. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade os referidos nomes. 12
º
 ASSUNTO: Aprovação dos 

representantes de discentes do curso de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou os seguintes nomes dos 

representantes dos discentes dos Cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 

para aprovação: Luziberto Barrozo Carneiro representado os discentes do Curso de 

Ciências Contábeis e Roque Carneiro Neto representando os discentes do Curso de 

Ciências Econômicas. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade os referidos nomes para representação. ASSUNTOS GERAIS: A Prof.ª 

Dr.ª Débora Gomes Machado relatou que neste semestre, na FURG, participou como 

convidada no processo de seleção das bolsas Luso-Ibero do Banco Santander; Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah informou a participação do ICEAC junto ao II Fórum 

Institucional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da FURG, a ser 

realizado no dia 10 de junho de 2014, e também salientou a importância da participação 

de todos, para que assim fizessem suas inscrições no site e também que contribuíssem 

formando grupos de pesquisa para apresentação. 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 Patrízia Raggi Abdallah 

Presidenta 
 


