
   

ATA Nº 03/2015 

  

Aos 12 dias do mês março do ano de dois mil e quinze, 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 Audrei Fernandes Cadaval, Vice-Diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª 

Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, Vice-Diretora do ICEAC; Prof. Dr. André Andrade 

Longaray, Coordenador do Curso de Mestrado em Administração; Prof. Dr. Gibran da 

Silva Teixeira, Coordenador do Curso de Mestrado em Economia; Prof. Dr. Guilherme 

Lerch Lunardi, Coordenador Adjunto do curso de Mestrado em Administração; e Prof.ª 

Dr.ª Flávia Regina Czarneski Vieira, Coordenadora Adjunta do Curso de 

Administração; Prof. MSc. André das Neves Dameda, Coordenador do curso de 

Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Alves Freitas, Coordenador do curso de Ciências 

Econômicas; Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores Souza e Prof.ª Dr.ª Ana 

Paula Capuano da Cruz, representado os docentes do curso de Ciências Contábeis Prof. 

Dr.ª Luciane Schmitt e Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila, representado os docentes do curso de 

Administração; Economista Aléssio Almada da Costa, representado os Técnicos 

Administrativos; Discente Bruno Costa Santos, representando os discentes do curso de 

Ciências Contábeis. CONVIDADOS: Prof. MSc. Cíntia Amaral Pinto Cezar; Prof. Dr. 

Guilherme Lerch Lunardi; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado 

Teixeira. INSERÇÃO DE PAUTA: Homologação dos candidatos inscritos e 

aprovação do cronograma do edital 25/2014; Aprovação de abertura de concurso para 

vaga do Prof. Mário Medeiros; Aprovação da Prof.ª Flávia Czarneski para ministrar 

aulas no curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças Corporativas; 

Substituição representante discente do curso de Ciências Contábeis. 1º ASSUNTO: 

Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação da Coordenação Pró-Tempore do curso de 

Comércio Exterior- A Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação a 

indicação dos professores Cíntia Amaral Pinto Cezar e Rafael Mesquita Pereira, para 

atuarem respectivamente como Coordenador e Coordenador Adjunto do curso de 



Comércio Exterior na unidade de Santa Vitória do Palmar. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 3º ASSUNTO: Indicação e 

aprovação de novo membro para representação do CONSUN - A Prof.ª Dr.ª Audrei 

Fernandes Cadaval colocou para aprovação a indicação do Prof. Dr. Paulo Renato Lessa 

para atuar como membro representante no CONSUN, em substituição da Prof. MSc. 

Artur Roberto de Oliveira Gibbon.  Os membros do Conselho da Unidade aprovaram 

por unanimidade a referida indicação. 4º ASSUNTO: Parecer 03/2015 Aprovação 

parecer do projeto “Nautilus -Tecnologia de Automação e Computação: O Aumento da 

Competitividade nos Estaleiros – Interessada Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski - O relator da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio 

do Parecer 03/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “A interessada encaminhou o 

projeto de pesquisa supracitado, para ser incorporado ao plano de atividades do 

Instituto. O estudo encontra-se em andamento, envolve pesquisadores de diferentes 

institutos da Universidade e é financiado do CNPq.” A importância do estudo é 

demonstrada pelo caráter interdepartamental e condição interdisciplinar, além do apoio 

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

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 5º ASSUNTO: Parecer 04/2015 

Aprovação parecer do projeto “COMPVAV – Téc. av. de comp. e auto para indústria 

construção e mont. Naval e Offshore – Interessada Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski - O 

relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por 

intermédio do Parecer 03/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “A interessada 

encaminhou o projeto de pesquisa supracitado, para ser incorporado ao plano de 

atividades do Instituto. O estudo encontra-se em andamento, é interdepartamental e 

possui financiamento da Fapergs. A importância do estudo é revelada pelo 

envolvimento de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e apoio financeiro 

da Fapergs.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 6º ASSUNTO: Parecer 

05/2015 Aprovação parecer do projeto “COMPNAVAL – Análise da competitividade 

da indústria naval brasileira - Interessada Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski - O relator da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio 

do Parecer 03/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “A interessada encaminhou o 

projeto de pesquisa supracitado, para ser incorporado ao plano de atividades do 

Instituto. O estudo encontra-se em andamento e é interdepartamental. A relevância do 

trabalho pode ser identificada por seu caráter interdepartamental e natureza 



interdisciplinar, bem como pela importância do tema.” A Câmara aprovou o voto do 

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

Câmara.  7º ASSUNTO: Parecer 01/2015 Aprovação parecer do relatório final do XIV 

encontro acadêmico do curso de ciências contábeis – Interessada Prof.ª Dr.ª Débora 

Gomes Machado. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do 

ICEAC, Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski, por intermédio do Parecer 01/2015 apresentou a 

seguinte fundamentação: “O Encontro Acadêmico buscou 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 

apresentou um cunho cultural com a promoção de lazer e de entretenimento para todos 

os acadêmicos do ICEAC. Um total de 300 participantes estiveram presentes às 

atividades do Encontro Acadêmico.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros 

do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 8º 

ASSUNTO: Aprovação da solicitação de liberação para cursar disciplina como aluno 

não regular do curso de Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas da 

UNISINOS – Interessado Prof. Leonardo Lisboa - A Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes 

Cadaval, colocou para aprovação a solicitação do Prof. Leonardo Lisboa para cursar 

disciplina como aluno não regular do curso de Doutorado em Engenharia de Produção e 

Sistemas da UNISINOS. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade a referida solicitação. 9º ASSUNTO: Aprovação de solicitação de 

afastamento parcial, em razão da intenção de participação em processo de seleção do 

mestrado – interessada servidora Juliana Teixeira - A Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes 

Cadaval, colocou para aprovação a solicitação da servidora Juliana Teixeira em razão da 

intenção de participação no processo de seleção de mestrado em Administração/FURG. 

Os membros do Conselho da Unidade não aprovaram a referida solicitação, foi 

observado o fato de a mesma constar no plano anual de capacitação e de estar de acordo 

com a deliberação CODEP 056/2006, a qual regulamenta o afastamento dos servidores 

do quadro técnico administrativo, sendo que este determina que deve-se manter 2/3 da 

força de trabalho da unidade em que o servidor está lotado, o que estaria de acordo,  no 

entanto, o conselho entendeu que neste momento poderia sobrecarregar os demais 

servidores da unidade, devido ao fato de que a Administradora, a qual compõe o quadro 

técnico, está em afastamento integral pelo período de 2 anos a partir do ano de 2015. 



Sendo assim, foi sugerido que a servidora aguardasse uma próxima oportunidade que 

coincida com o retorno da servidora afastada, podendo ser realizado um quadro de 

programação, também foi lembrado que já foi solicitado à PROGEP, um novo servidor 

técnico administrativo para compor o quadro. Outra sugestão que foi indicada é que a 

regulamentação para capacitação dos servidores TAEs do ICEAC, fosse formalizada no 

regimento do instituto. 10º ASSUNTO: Homologação dos candidatos inscritos e 

aprovação do cronograma do edital 25/2014 - A Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval 

colocou para aprovação a homologação dos seguintes candidatos inscritos no edital 

25/2014: 23116.001305/2015 - 21 Maitê de Siqueira Brahm; 23116.001306/2015 -76 

Cinara Neumann Alves; 23116.001308/2015 - 65 Deivid Ilecki Forgiarini; 

23116.001310/2015 – 34; Cristiane Gularte Quintana; 23116.001315/2015 - 67 

Guilherme Rodrigues Oliveira; 23116.001320/2015 - 70 Juliana Plocharski Pedroso; 

23116.001349/2015 – 51 Wagner Valente dos Passos; 23116.001407/2015 – 47 

Gleberson de Santana dos Santos 23116.001408/2015 – 91 Cristiane Simões Netto 

Costa; 23116.001409/2015 – 36 Karla Copetti Didonet; 23116.001509/2015 – 62 

Marlene Bieger. E também o referido cronograma: 19/02/2015 20h30min Divulgação 

das inscrições homologadas e do cronograma de atividades do concurso. 24/02/2015 

20h30min Divulgação da relação dos pontos para as provas escrita e didática. 

04/03/2015 07h45min Registro da presença dos candidatos em ata. Sorteio de ponto 

comum a todos os candidatos. 04/03/2015 Das 08h às 12h Realização da prova escrita. 

04/03/2015 13h30min Leitura pública da prova escrita. 04/03/2015 20h30min 

Divulgação do resultado da prova escrita. 09/03/2015 7h45min Sorteio do ponto para a 

prova didática dos candidatos do primeiro grupo. 09/03/2015 13h15min Sorteio do 

ponto para a prova didática dos candidatos do segundo grupo. 10/03/2015 08h 

Realização da prova didática do primeiro candidato do primeiro grupo. 10/03/2015 09h 

Realização da prova didática do segundo candidato do primeiro grupo. 10/03/2015 10h 

Realização da prova didática do terceiro candidato do primeiro grupo. 10/03/2015 11h 

Realização da prova didática do quarto candidato do primeiro grupo. 10/03/2015 

13h30min Realização da prova didática do Primeiro candidato do segundo grupo. 

10/03/2015 14h30min Realização da prova didática do segundo candidato do segundo 

grupo. 10/03/2015 15h30min Realização da prova didática do terceiro candidato do 

segundo grupo. 10/03/2015 16h30min Realização da prova didática do quarto candidato 

do segundo grupo. 10/03/2015 20h30min Divulgação do resultado da prova didática do 

primeiro e do segundo grupo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 



unanimidade a homologação dos referidos candidatos e do cronograma. 11º 

ASSUNTO: Aprovação de abertura de concurso para vaga do Prof. Mário Medeiros - A 

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação a abertura de concurso 

para professor efetivo, na vaga do Prof. Mário Medeiros. Área de conhecimento – 

Ciências Sociais Aplicada; Matéria/Disciplina – Contabilidade Introdutória, 

Contabilidade Básica, Contabilidade Avançada, Estrutura das Demonstrações 

Contábeis; Requisitos mínimo para ingresso – graduação em Ciências Contábeis e 

mestrado em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia de Produção 

ou doutor em Ciências Contábeis. Banca examinadora – Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano 

da Cruz (Presidente); Prof. MSc. André das Neves Dameda (Titular); Prof.ª MSc. 

Letícia Medeiros da Silva (Titular); Prof.ª MSc. Giovana Shai’Anne da Silva Flores 

Souza (Suplente) e Prof. MSc. Diego Oliveira Carlin (Suplente). Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida abertura de concurso. 12º 

ASSUNTO: Aprovação da Prof.ª Flávia Czarneski para ministrar aulas no curso de pós-

graduação em Controladoria e Finanças Corporativas. A Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes 

Cadaval colocou para aprovação a solicitação da Prof.ª Flávia Czarneski para ministrar 

aulas no curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças Corporativas, na 

Faculdade IDEAU – Campus Bagé, na disciplina de Marketing de Relacionamento e as 

aulas ocorrerão no mês de março de 2015. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade a referida solicitação. . 12º ASSUNTO: Substituição 

representante discente do curso de Ciências Contábeis - A Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes 

Cadaval colocou para aprovação a indicação do diretório acadêmico do curso de 

Ciências Contábeis para que o discente Bruno Santos passe a representar a partir desta 

os discentes do curso de Ciências Contábeis, visto que o membro anterior já se graduou. 

Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 

ASSUNTOS GERAIS: O Economista Aléssio Almada da Costa colocou para 

conhecimento de todos, o novo plano que a FURG vem criando que é uma parceria 

junto ao CDL, do qual ocorrerá a Semana do Empreendedorismo previsto para 05 a 08 

de maio de 2015, no CIDEC, tendo a proposta de unir-se com a semana acadêmica dos 

cursos. 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 A. Machado Teixeira 

              Secretária 

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval 
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