ATA Nº 16/2014

Aos 27 dias do mês novembro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas e trinta
minutos, no mini auditório PROFESSOR LEON COUTELLE FILHO, bloco E do
Complexo Administrativo, Campus Carreiros, reuniu-se extraordinariamente 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.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. Luciane Schmitt representando os docentes do
curso de Administração; Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto representando os docentes
do curso de Ciências Econômicas; Roque Pinto de Camargo Neto representando os
discentes do curso de Ciências Econômicas CONVIDADOS: Assistente Administrativa
Juliana de Araujo Machado Teixeira. 1º ASSUNTO: Aprovação da homologação dos
aprovados nos processos do edital 20/2014 – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento e aprovação as homologações dos aprovados nos
processos do edital 20/2014 - PROCESSO 23116.005177/2014-12 – Área do
conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – Matéria/disciplina: Teoria Econômica e

Economia Aplicada – Neste processo houveram dezesseis inscrições homologadas, sete
candidatos apareceram para realizarem o concurso, e apenas dois candidatos chegaram
ao final do concurso como aprovados: 23116.007264/2014-04 - Andréa Bento Carvalho
aprovada em primeiro lugar, com nota 7,0 (sete virgula zero) e 23116.007328/2014-69 Ricardo Aguirre Leal aprovado em segundo lugar, com nota 6,67 (seis virgula sessenta
e

sete),

estando

estes

habilitados

a

assumirem

as

vagas.

PROCESSO

23116.005176/2014-60 - Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas Matéria/disciplina: Teoria Econômica e Métodos de Análise Econômica – Neste processo

houveram catorze inscrições homologadas, oito candidatos apareceram para realizarem
o concurso, e apenas cinco candidatos chegaram ao final do concurso como aprovados:
23116.006974/2014-17 – Gabrielito Rauter Menezes aprovado em primeiro lugar, com

nota 6,29 (seis virgula vinte e nove); 23116.007312/2014-56 – Cíntia Amaral Pinto
Cezar aprovada em segundo lugar, com nota 6,28 (seis virgula vinte e oito);
23116.007129/2014-51 – Rafael Mesquita Pereira aprovado em terceiro lugar, com nota
6,17 (seis virgula dezessete); 23116.007015/2014-19 – Lívia Madeira Triaca aprovada
em quarto lugar, com nota 5,83 (cinco virgula oitenta e três); 23116.007291/2014-79 –
Pedro Henrique Soares Leivas aprovado em quinto lugar, com nota 5,73 (cinco virgula
setenta e três). Considerando serem 03 (três) o número de vagas aprovado neste
Processo Seletivo, estão habilitados a ocuparem estas vagas e atuarem no Campus de
Santa Vitória do Palmar os três primeiros candidatos aprovados, sendo eles Gabrielito
Rauter Menezes, Cíntia Amaral Pinto Cezar e Rafael Mesquita Pereira. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade as referidas homologações. Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai
assinada

pela

Juliana de A. Machado Teixeira
Secretária

presidenta

e

pela

secretária.

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
Presidenta

