ATA Nº 12/2014

Aos dez dias do mês setembro 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 Vice- diretora;
Prof. Dr. André Andrade Longaray, coordenador do curso de Administração; 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.ª MSc.
Giovana Shai’anne da Silva Flores, representando os docentes do curso de Ciências
Contábeis; Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira e Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto,
representando os docentes do curso de Ciências Econômicas; Prof. MSc. Luciane
Schmitt, representando os docentes do curso de Administração; Assistente
Administrativo Antônio Marcos Giambastiani representando a Administradora
Fernanda Geri, representando os técnicos administrativos; Luziberto Barrozo Carneiro,
representando os discentes do curso de Ciências Contábeis; Roque Pinto de Camargo
Neto representando os discentes do curso de Ciências Econômicas. INSERÇÃO DE
PAUTA: Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah solicitou a inserção dos seguintes
assuntos na pauta: 1) Parecer 24/2014 – Relatório de afastamento do Prof. Rodrigo
Gonçalves e do Prof. Marco Aurélio. 2) Núcleo Estruturante Docente do curso de
Administração. CONVIDADOS: Economista Aléssio Almada da Costa; Prof.ª Cíntia
Amaral Pinto; Prof.ª Geruza Rodrigues Thiel; Prof.ª Graciele Lima Sampaio; Assistente
Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata
anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes com a seguinte
ressalva: A Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores ressaltou que na reunião
anterior a esta foi informado o interesse do curso de Ciências Contábeis em rediscutir a
questão da vaga de concurso para Ciências Contábeis, vaga esta de 40 horas DE, que em
período anterior desta gestão do ICEAC foi cedida curso de Administração tendo o

curso de Contabilidade assumido uma vaga da Administração de 40 horas DE, porém
com delimitação de ação (sendo 20 horas a ser utilizada dentro do ICEAC e as outras 20
horas a ser utilizada com atividades dos cursos da UAB). A Profa. Giovana reclama que
este assunto foi levantado em Ata anterior (na ata de número 11) e não consta na
mesma. A Profa. Patrízia, presidente deste Conselho, esclareceu à Profa. Giovana que as
Atas deste Conselho são enviadas após a reunião para que as mesmas sejam revisadas
pelos membros do Conselho e retornadas à secretaria do ICEAC para finalização do
documento último. Discutido o assunto, ficou combinado de relevar este tema nesta
introdução de Ata para que fique registrada a demanda da área de Contabilidade. 2º
ASSUNTO: Aprovação do “Ad Referendum” do Projeto de Extensão “Semana
Acadêmica do Curso de Ciências Econômicas e Fórum de Economia da FURG – 2014”.
O referido evento ocorreu nos dia 01 a 05/09/2014, no Cidec-Sul e no pavilhão 4 e
foram arrecadados 500 Kg de alimentos não perecíveis que serão doados para o asilo. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah parabenizou o D.A do curso e a
Coordenação pela iniciativa e sucesso do evento. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido “Ad Referendum”. 3ºASSUNTO: Aprovação do
parecer 05/2014 – Projeto “XIV Encontro Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis
da FURG” – interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado. O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, por
intermédio do Parecer 05/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “O Encontro
Acadêmico busca reunir docentes, discentes, egressos, profissionais da área em torno de
atividades científicas e profissionais visando o debate sobre temas importantes no
cenário contábil, além de divulgar trabalhos acadêmicos de estudantes de graduação e
pós-graduação. Destaca-se ainda a questão da formação do profissional na área contábil
e o mercado de trabalho. O encontro também apresenta um cunho cultural com a
promoção de lazer e de entretenimento para todos os acadêmicos do ICEAC.” O Relator
decide aprovar o referido projeto. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah parabenizou a iniciativa do D.A do curso de
Ciências Contábeis e a Coordenação do referido curso. 4º ASSUNTO: Aprovação do
“Ad Referendum” do Projeto de Extensão “Semana Acadêmica do Curso de
Administração”. O referido evento ocorreu nos dia 09 a 12/09/2014, no Cidec-Sul,
ocorrendo quatro dias de palestras e oficinas que visam agregar conhecimento não só
para os alunos do Curso de Administração, mas também para os professores e para a

comunidade. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah parabenizou o D.A do curso
e a Coordenação pela iniciativa. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido “Ad Referendum” 5º ASSUNTO: Aprovação do Parecer
06/2014 - Projeto “Obrigações Tributárias da População para com seus funcionários
domésticos” – Interessada Prof.ª Giovana Flores Souza. O relator da Câmara de

Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, por
intermédio do Parecer 06/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Como o próprio
projeto destaca, ocorreu recentemente uma alteração dos direitos trabalhistas para os
trabalhadores domésticos. O que pode ser notado através do Projeto de Lei nº 224, promulgado
em 2 de abril de 2013, também chamada de PEC das domésticas. Soma-se também a Lei nº
12.964 de 9 de abril de 2014, a qual prevê multa aos patrões que não registrarem seus
empregados domésticos. Diante de tais mudanças frente a profundas alterações nas relações
contratuais entre empregados e empregadores o presente projeto visa mostrar, por intermédio de
um curso, os reflexos financeiros dos novos direitos concedidos aos trabalhadores domésticos.
O curso terá duração de três horas e distribuirá apostila aos participantes. ” O Relator decide

aprovar o referido projeto. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 6º ASSUNTO:
Aprovação do Parecer 04/2014 - Carta Convite da Faculdade Anhanguera para a Prof.ª Flávia
Czarneski. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr.

Tiarajú Alves de Freitas, por intermédio do Parecer 06/2014, apresentou a seguinte
fundamentação: “A participação de docentes da Universidade Federal do Rio Grande de forma
temporária e ocasional é permitida pela legislação, sendo importante o não comprometimento
das atividades desenvolvidas pelo docente na FURG. Outrossim, a presente atividade vem
contribuir para a ampliação da experiência do docente em atividades de nível de pósgraduação.” O Relator decide aprovar a referida solicitação. A Câmara aprovou o voto do

relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da
Câmara. 7º ASSUNTO: Convênio – Fundação de Economia e Estatística. A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação do conselho, o convênio de cooperação
técnica entre a FURG – ICEAC e a FEE (Fundação de Economia e Estatística). Afim de que
haja colaboração entre as partes no desenvolvimento de projetos e pesquisas. Os membros do

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido convênio. 8º ASSUNTO:
Aprovação do Parecer 24/2014 - Relatório de afastamento do Prof. Rodrigo Gonçalves e

do Prof. Marco Aurélio. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr.
Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 24/2014, apresentou a seguinte

fundamentação: “Os referidos relatórios atestam que” o Professores Rodrigo Gonçalves

e Marco Aurélio Barbosa estão devidamente matriculados e cursaram, respectivamente,
as seguintes disciplinas: Prof. Rodrigo Gonçalves: Desenvolvimento e Meio Ambiente
com 3 créditos e obtendo nota 10,0; Desenvolvimento Econômico II com 3 créditos e
obtendo nota 9,5; Econometria III com 3 créditos e obtendo nota 8,5. Prof. Marco
Aurélio Barbosa: Contabilidade Financeira Avançada com 3 créditos e obtendo nota
9,5; Gestão Estratégica da Informação com 3 créditos e aguardando a nota; Avaliação
de Desempenho Não Financeiro com 3 créditos e aguardando a nota; No que se refere à
situação das Teses, o Professor Rodrigo Gonçalves ainda não iniciou a escrever
enquanto que o Professor Marco Aurélio Barbosa está em fase de revisão teórica dos
estudos para a qualificação. O Relator decide aprovar o referido relatório de afastamento. A
Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o Parecer da Câmara. 9º ASSUNTO: Reestruturação do Núcleo Estruturante
Docente do curso de Administração – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah

colocou para aprovação a reestruturação do núcleo estruturante docente do curso de
Administração, passando este a ter validade a partir da data de hoje e substituindo o
constante na ata 08/2013: Prof. Dr. André Andrade Longaray (Presidente); Prof.ª Dr.ª
Anne Pinheiro Leal (Membro do Curso); Prof. Dr. Rafael Cunha (Membro do Curso);
Prof. Dr. Altamir da Silva Souza (Membro do Curso); Prof. Dr. Guilherme Lerch
Lunardi (Membro do Curso); Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci (Membro do Curso);
Prof.ª MSs. Luciane Schmitt (Membro do Curso); Prof. MSc. Leonardo Lisboa Pereira
(Membro do Curso) e Prof. Paulo Munhoz (Membro Externo) do ICHI. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido núcleo estruturante
docente. ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
informou a todos sobre a posse de novos servidores docentes no quadro do ICEAC:
Carlos Alberto Frantz dos Santos (Polo de SVP); Ricardo Saraiva Frio (Polo de SVP) e
Vivian dos Santos Queiroz (Sede). O representante dos discentes do curso de Ciências
Contábeis, aluno Luziberto Barrozo Carneiro informou para conhecimento de todos que
no dia 25/09/2014 ocorrerá à aula inaugural do curso de Ciências Contábeis. A
Coordenadora do curso de Ciências Contábeis Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado,
juntamente com o representante dos discentes do curso de Ciências Contábeis, o aluno
Luziberto Barrozo Carneiro, demostrou preocupação em relação à regulamentação dos
discentes religiosos, os quais são Adventistas. Isto ocorre devido ao fato de que os
discentes praticantes desta religião são impossibilitados, devido suas crenças, de realizar
atividades no período que decorre o pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado, e

como o curso é no período noturno as atividades das sextas-feiras acabam se tornando
impraticáveis para os mesmos, neste caso sendo necessário pensar em alguma atividade
alternativa. Diante desta questão a diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
juntamente com o conselho tomaram a decisão de passar esta informação através de
memorando para a PROGRAD, devido ao fato de se entender que este assunto é
relacionado a uma demanda institucional. Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidenta e pela
secretária.
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