
  

  

ATA Nº 09/2014 

  

Aos 03 dias do mês julho 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: Diretora; Prof.ª 

Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval Vice- diretora; Prof. MSc. Claudinei Brandão 

representando a Profa. Débora, coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. 

Cassius Rocha de Oliveira representando o Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, 

coordenador do curso de Ciências Econômicas; Prof. André Andrade Longaray, 

coordenador do Curso de Administração; Profa. 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; Prof. Dr. Gibran da Silva 

Teixeira representando os docentes do curso de Ciências Econômicas; Adm. Fernanda 

Geri, representando os técnicos administrativos do Instituto; Luziberto Barrozo 

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

Neto representando os discentes do curso de Ciências Econômicas; Jéssica Lia Villar 

Silva. CONVIDADOS Profª. Dra. Ana Paula Capuano da Cruz; Econ. Aléssio Almada; 

Prof. Dr. Guilherme Lunardi 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi 

aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação do 

Processo de Seleção Prof. Temporário Economia – Processo nº 23116.00244/2014-39: 

A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad 

Referendum” encaminhado a PROGEP em memorando nº 89/2014, onde cita a 

aprovação da candidata: 1º Elis Braga Licks. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade o “Ad Referendum”. 3ºASSUNTO: Aprovação do 

Processo de Seleção Prof. Temporário Administração – Processo nº 

23116.001871/2014-52: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação o processo encaminhado à PROGEP, com a aprovação da candidata: Ana 

Carolina Salles. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o 



referido processo.  4
º
 ASSUNTO: Parecer nº 23/2014 – Relatório dos Projetos de 

Pesquisa: a)TI Verde: Um estudo multi casos longitudinal; b) Um estudo sobre os 

Antecedentes e Consequentes da Governança de TI; Uso da Internet Móvel e seu 

Impacto no Desempenho Organizacional – Interessados Prof. Dr. Guilherme Lunardi e 

Prof. Dr. Décio Dolci - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. 

Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 23/2014, apresentou a seguinte 

fundamentação: “A pesquisa representa fator de grande relevância para o ensino, tanto da 

graduação quanto da pós-graduação, além da inserção dos discentes no ambiente de pesquisa, 

integra o conteúdo ministrado em sala de aula com as práticas cotidianas de cada área. Os 

projetos mencionados foram apresentados fundamentalmente com o intuito de 

aprovação junto ao ICEAC e posterior registro na Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação – PROPESP. Alguns destes projetos já se encontram em fase de 

desenvolvimento, tendo apenas cumprido as exigências protocolares. Outros, todavia, 

encontram-se em processo de viabilização. A relevância deste procedimento consiste no 

registro e na alavancagem do Instituto junto à instituição, na busca por maior 

participação nos recursos e reconhecimento.”. 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. 5
º
 ASSUNTO: Parecer nº 

22/2014 – Relatório do Projeto de Pesquisa: “DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

FEDERAIS, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL”- Interessada Profª Drª. 

Débora Gomes Machado - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. 

Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 22/2014, apresentou a seguinte 

fundamentação: “o projeto em questão atende aos requisitos de um projeto de pesquisa.” 

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. 6
º
 ASSUNTO: Parecer nº 21/2014 – Relatório do Projeto “Análise do nível de 

utilização de Indicadores de Desempenho Logístico: um estudo de caso no cluster 

portuário-marítimo de Rio Grande” – Interessado Prof. Dr. André Andrade Longaray - 

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

Machado, por intermédio do Parecer 21/2014, apresentou a seguinte fundamentação: 

“Recebi para análise e parecer, o projeto de pesquisa supramencionado. O projeto tem 

como problema de pesquisa: Qual o nível de utilização dos indicadores de desempenho 



logístico nas organizações de grande porte do cluster portuário-marítimo de Rio Grande 

(RS)? A contribuição do estudo centra-se na escassez de estudos sobre indicadores de 

desempenho logístico no cluster portuário-marítimo e na relevância dos custos 

marítimos no Brasil, os quais comprometem 12% do PIB brasileiro e 13,1% da receita 

das empresas.” 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: : Solicitação da Profª Dra. Ana Paula Capuano da Cruz, 

coordenadora do Programa de Pós Graduação em Ciências Contábeis, para inclusão da 

Profª MSc. Daiane Pias Machado no PPGCC, para ministrar a disciplina de Orçamento 

e Análise de Balanços Públicos – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

colocou para aprovação a solicitação da Profª Ana Paula. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 8
º
 ASSUNTO: Portaria 

359/2014 – Interessado Econ. Aléssio Almada da Costa – Foi ressaltada, pelos membros 

do Conselho a importância da participação do ICEAC nesse processo que irá gerar 

diversas modificações nos processos e procedimentos da Universidade. A Diretora 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a Portaria 359/2014 que 

designa o Econ. Aléssio Almada da Costa para compor a Comissão Temporária de 

Gestão Ambiental – CTGA. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade a referida portaria. 9
º
 ASSUNTO: Solicitação da Pró Reitoria de Extensão 

e Cultura – PROEXC para participar de Reunião do Conselho da Unidade para tratar de 

oportunidades para extensionistas (editais), cadastros de ações de extensão no 

SIGPROJ, entre outros temas relevantes. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

propôs o agendamento junto a Pró Reitoria de uma data específica para esta reunião 

para a qual seriam convidados todos os professores e técnicos do Instituto interessados 

nas atividades de extensão. Foi comentado, ainda, sobre a necessidade de realizar-se um 

encontro dos professores do ICEAC para que cada um apresente aos colegas os 

trabalhos que vem desenvolvendo. A Profª Patrízia e a Prof ª Audrei ficaram 

responsáveis por estabelecer uma data e uma agenda para este evento. Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a proposição da Profª Patrizia para 

uma reunião específica com a Pró Reitoria. 10
º
 ASSUNTO: Parecer nº 003/2014 – 

Normas para elaboração e avaliação do trabalho de conclusão de curso de Ciências 

Contábeis - Interessada Profª Drª. Débora Gomes Machado - O relator da Câmara de 

Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiaraju Alves de Freitas, por 

intermédio do Parecer 003/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Todo o 



processo de elaboração e avaliação do trabalho de conclusão de curso deve apresentar 

seus critérios de regulamentação e avaliação. O conjunto de normas propostas pelo 

curso de Ciências Contábeis será aplicado nas disciplinas semestrais Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II localizadas no 7º e 8º período do QSL. O conjunto de 

disciplinas – TCC I e II – tem por objetivo proporcionar aos formandos uma revisão do 

conteúdo ministrado no decorrer do curso com o fim de avaliá-los em termos de aptidão 

quanto ao ingresso no mercado de trabalho. As normas apresentam qual será o trabalho 

a ser realizado, que envolverá em síntese, a realização da contabilidade de uma empresa 

industrial em determinado período de tempo. Haverá uma banca de avaliação que 

acompanhará todo o processo com atividades que deverão ser elaboradas pelos 

acadêmicos em cada disciplina. Em TCC I serão elaboradas as informações de base para 

a futura contabilização em TCC II. Em conjunto com o processo de avaliação será 

utilizado um software de contabilidade. Admite-se a utilização de planilha eletrônica 

para a elaboração de folha de pagamento e demais controles de suporte à contabilização 

em si. As normas especificam ainda o material que deverá ser entregue, o cronograma 

de entrega, o controle de frequência, a quantidade mínima e máxima de alunos 

participantes por grupo a ser avaliado, o local da entrega do trabalho, a orientação, a 

qualificação dos trabalhos, a banca de avaliação e, a avaliação que será realizada em 

cada disciplina.” O Relator decide aprovar as novas normas. A Câmara aprovou o voto 

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

da Câmara. 11
º
 ASSUNTO: Parecer nº 002/2014 – Proposta de Alteração Curricular do 

Curso de Ciências Econômicas - Interessado Prof. Dr. Tiaraju Alves de Freitas - O 

relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Márcio André 

Leal Bauer, por intermédio do Parecer 002/2014, apresentou a seguinte fundamentação: 

“Tendo em vista a necessidade de adequação do curso frente às modificações 

curriculares já efetuadas quando da reformulação do curso em 2009, bem como as 

exigências curriculares contidas nas novas resoluções do Conselho Nacional de 

Educação, considera-se as mudanças efetuadas de grande importância para o curso de 

Ciências Econômicas.” O Relator decide aprovar as novas normas. A Câmara aprovou o 

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

Parecer da Câmara. ASSUNTOS GERAIS: a) A Adm. Fernanda apresentou a discente 

Jéssica Lia Villar Silva como representante dos discentes do curso de Administração, 

solicitando à representante que seja enviado ao Instituto um ofício do Diretório 

Acadêmico de Administração informando a indicação da mesma; b) A Profª Patrízia 



informou a participação da Profª Drª. Débora Gomes Machado como avaliadora na 

primeira etapa da 11ª MEP – Mostra das Escolas de Educação Profissional Ensino 

Médio Politécnico e Curso Normal ocorrida nos dias 1, 2 e 3 de julho em Pelotas; c) A 

Diretora informou os membros do Conselho sobre a criação na Unidade, ainda em fase 

de planejamento e, portanto, ainda não formalizado e submetido à aprovação do 

Conselho, de uma Rede de Apoio e Suporte à Gestão de Negócios e Projetos e 

Desenvolvimento, que trabalhará junto ao Parque Tecnológico da FURG e atenderá às 

demandas de mercado relacionadas à sua ação. Informou ainda que o grupo que está 

participando do processo de pré-incubação junto à Incubadora Innovatio da 

Universidade, que foi constituído neste mês de julho, principalmente por professores 

das áreas de Administração e Ciências Contábeis, é a primeira organização de trabalho 

caracterizada no âmbito da proposição de ação desta Rede de Apoio que está sendo 

formalizada na Unidade, e assim que a mesma tenha sido aprovada no Conselho do 

ICEAC, este grupo estará inserido formalmente como uma primeira ação prática da 

Rede. d) o Representante Discente do Curso de Ciências Contábeis Luziberto Carneiro 

indagou ao Conselho sobre o feedback para os alunos sobre avaliação do docente pelo 

discente, bem como sobre a possibilidade de alterações na forma como é feita a 

avaliação. O prof. Guilherme Lunardi informou que a DAE juntamente com a DADG 

estão verificando quais as ações tomadas pelos Institutos junto aos coordenadores de 

curso e diretores que recebem as avaliações dos professores. Essas avaliações devem ser 

levadas para discussão junto aos Núcleos Estruturantes de cada curso. Sobre as 

modificações na forma como é feita a avaliação, o Prof. Guilherme informou que estas 

modificações devem ser aprovadas pelo CONSUN e que para propor alterações é 

necessária a composição de uma Comissão. A Profª Audrei Cadaval, Vice-diretora do 

Instituto, ressaltou a importância da mobilização dos alunos para participação no 

processo de avaliação, tendo em vista que, a amostra de alunos que participam do 

processo é muito pequena para que sejam tomadas ações referentes aos resultados das 

avaliações; e) O Representante Discente do Curso de Ciências Econômicas, Roque Neto 

informou que será realizada na primeira semana do mês de setembro a semana 

acadêmica do Curso de Ciências Econômicas. Bem como, sugeriu que os professores 

aproveitassem o ensejo do evento para fazer uma apresentação dos trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos; f) A profª MSc. Luciane Schmitt indagou sobre a possibilidade do 

coordenador de curso do Curso de Administração UAB vir a compor o Conselho da 

Unidade, tendo em vista que, no processo de avaliação do curso, esta foi uma das 



solicitações e pontuações para o curso. A Profª Drª Patrizia explicou que a composição 

do Conselho da Unidade é instituída pelo regimento do Instituto, porém o mesmo não é 

imutável. A Diretora irá verificar como a Universidade está se organizando com estas 

inclusões, bem como fará um estudo ‘in loco’ para analisar a possibilidade de 

reestruturar a composição do Conselho. A Profª. Patrizia levará esta discussão para a 

reunião do COEPEA e o Prof. Longaray  organizará subsídios para a Profª Patrízia; g) O 

Prof. Dr. Gibran Teixeira informou que ocorrerá uma discussão sobre propriedade 

intelectual no II Fórum Institucional da qual irá participar; h) A Adm. Fernanda Geri 

informou sobre os eventos que ocorrerão na Universidade em alusão ao dia da Família e 

os 45 anos da Universidade: Torneio de Integração dos 45 anos de Futebol de Sete a 

ocorrer nos dias 19 e 20 de julho; Feijoada dos 45 anos a ocorrer no dia 20 de julho às 

12hs os convites no valor de R$ 20,00 estão disponíveis com a Comissão Organizadora, 

a PROEXC e a AFURG; Dia da Família: cada unidade deverá definir uma data para que 

os servidores possam trazer seus familiares para conhecer o ambiente de trabalho; i) A 

Profª. Patrizia informou sobre a decisão de dividir a ocupação do espaço recebido do 

ICHI por área, sendo 3 (três) salas  para cada uma das áreas: Administração, 

Contabilidade e Economia, para que cada área organize-se da melhor forma possível. A 

Diretora informou também que uma das salas restantes será destinada à coordenação do 

Curso de Ciências Contábeis que no momento divide sala com a Coordenação do Curso 

de Administração. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a 

presente ata, que vai assinada pela presidenta e pela secretária. 

 

 

 

 

  

Fernanda Geri 

Secretária em exercício 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

Presidenta 
 


