ATA Nº 04/2015

Aos 14 dias do mês abril 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 Patrízia Raggi Abdallah, Diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah, Diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval,
Vice-Diretora do ICEAC; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, Coordenador do Curso de
Ciências Econômicas; Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal, Coordenadora do Curso de
Administração; Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi, Coordenador Adjunto do Curso de
Mestrado em Administração; 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.ª Dr.ª Vivian dos Santos Queiroz, representando os docentes do curso
de Ciências Contábeis; Economista Aléssio Almada da Costa, representando os
Técnicos Administrativos; e Bruno Costa Santos, representando os discentes.
CONVIDADOS: Administradora Fernanda dos Santos Geri; Prof. MSc. Alexandre
Costa Quintana; Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski; Assistente Administrativa Tatiane
Roldão Bastos. INSERÇÃO DE PAUTA: Aprovação da troca de curso da servidora
Fernanda dos Santos Geri. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação da
elaboração da APCN, para a criação do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade
– Mestrado Acadêmico. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah apresentou para
aprovação a solicitação de autorização para elaboração da APCN, para criação do
Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, na modalidade Mestrado Acadêmico,
conforme proposta encaminhada pela Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz. A
referida proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 3°
ASSUNTO: Aprovação para o Prof. Dr. André Andrade Longaray participar de banca
de Concurso Público. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação do Conselho da Unidade a solicitação do Prof. André Andrade Longaray para
participar de banca de Concurso Público para o Magistério Superior, regido pelo Edital

CPSI N° 005/2015, da Universidade Federal de Pelotas, conforme cronograma
apresentado pelo solicitante. Os membros presentes aprovaram por unanimidade a
referida solicitação. 4° ASSUNTO: Aprovação da Homologação dos candidatos
aprovados no Concurso Público de Edital N° 25/2014, para seleção de Professor
Assistente, na área de Administração. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a homologação dos candidatos aprovados no Concurso Público
de Edital N° 25/2015, para seleção de Professor Assistente, Classe A, Nível I, área de
conhecimento
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Empreendedorismo, do ICEAC. Conforme o Relatório Sucinto do Concurso,
encaminhado pelo Presidente da Banca Prof. Dr. Fernando Rafael Cunha, os candidatos
aprovados em primeiro e segundo lugares, respectivamente, são Cristiane Gularte
Quintana - com nota final 6,14 - e Juliana Plocharski Pedroso - com nota final 5,92. Os
membros presentes aprovaram por unanimidade a referida homologação. 5°
ASSUNTO: Aprovação da proposta de Trabalho Voluntário do aluno Roque Neto. Os
membros do Conselho da Unidade presentes optaram por protelar a votação da
aprovação de proposta de Trabalho Voluntário do aluno de Mestrado em Ciências
Econômicas Roque Neto, devido à falta de documentação necessária. Na oportunidade,
discutindo este assunto, o Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi apresentou a sugestão de
discutir a possibilidade de alunos recém-formados participarem ministrando aulas de
forma voluntária, com acompanhamento de um professor supervisor, a fim de servir
como experiência de docência para o aluno, e também, aprimorando seu Curriculum
Vitae, contribuindo, dessa forma, tanto para a Universidade, quanto para o futuro
profissional do aluno. 6° ASSUNTO: Parecer N° 07/2015 - Liberação para ministrar
disciplina em curso de Pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação –
Interessado: Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi – O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer N°
07/2015, apresentou a seguinte fundamentação: “O professor Guilherme Lerch Lunardi
encaminhou solicitação para ministrar a disciplina de TI – Verde – Infraestrutura, no
curso de Pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação, da Sociedade
Educacional Três de Maio. A disciplina será oferecida nos dias 17 e 18 de abril de 2015,
na cidade de Três de Maio-RS. O professor registra que sua participação não implicará
em prejuízo de suas atividades no Instituto e que esta será importante para a
apresentação de resultados de pesquisas, sobre o tema TI VERDE, desenvolvidas junto
ao NUPER.” A Câmara aprovou o voto favorável do relator. Os membros presentes do

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 7° ASSUNTO:
Parecer Nº 06/2015 - Projeto de Pesquisa Congruências das estratégias de ensino com as
inteligências múltiplas: um estudo empírico com docentes da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG – Interessado: Prof. Dr. Rogério Piva da Silva – O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio
do Parecer N° 06/2015, apresentou a seguinte fundamentação: “O interessado
encaminhou o projeto de pesquisa supracitado, para ser incorporado ao plano de
atividades do Instituto. O estudo tem a participação dos professores Graciele Lima
Sampaio e Débora Gomes Machado. A pesquisa tem por objetivo identificar estratégias
de ensino utilizadas pelos docentes e as inteligências múltiplas despertadas nos
estudantes de graduação dos cursos de ciências econômicas, administração e contábeis.”
A Câmara aprovou o voto favorável do relator. Os membros presentes do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 8° ASSUNTO: Parecer N°
03/2015 - Pedido de reforma de decisão do NDE do curso de Ciências Econômicas –
Interessada: Discente Géssica Martins Oliveira – O relator da Câmara de Graduação,
Extensão e Administração, Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, por
intermédio do Parecer N° 03/2015, apresentou a seguinte fundamentação: “A solicitação
da discente Géssica Martins Oliveira foi protocolada em 20/03/2015 e se concentra em
pedir reforma da decisão do NDE que nega o direito à discente de matricular-se na
disciplina de Elaboração da Monografia I, com quebra de pré-requisito, uma vez que a
requerente não logrou aprovação na disciplina Econometria I. A requerente preconiza
que é aluna do curso de Ciências Econômicas com ingresso no 2º semestre de 2009,
tempo em que o seu QSL apresentava como pré-requisito para cursar a disciplina
Elaboração da Monografia I (código 07126) a disciplina Técnica de Pesquisa em
Economia (código 07098). A requerente possui aprovação nesta disciplina no 1º
semestre de 2013. De acordo com a Ata 01/2015, do NDE do curso de Economia, houve
alteração no QSL do curso com vigência a partir do primeiro semestre de 2015. Na
referida ata, o coordenador do curso de Ciências Econômicas, Prof. Tiarajú de Alves
Freitas, comentou “que as alterações no QSL que geraram parte das solicitações dos
acadêmicos foram uma adequação ao pré-requisito existente antes da alteração, o qual
exigia que os discentes tivessem uma carga horária mínima de 1.200h antes de se
matricular nas disciplinas de Técnicas de Pesquisa em Economia, Elaboração de
Monografia I e Elaboração de Monografia II”. Em decorrência deste fato, a partir do
primeiro semestre de 2015 esta exigência foi substituída por pré-requisitos que, de igual

forma, contemplassem à carga horária de 1.200h. Assim, o pré-requisito para cursar a
disciplina Elaboração de Monografia I são as disciplinas Econometria II (código
07302), Técnicas de Pesquisa em Economia (código 07098), Economia Internacional II
(código 07056) e Economia Brasileira Contemporânea II (código 07303). Em reunião,
no dia 11/03/2015, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências
Econômicas sugeriu à Coordenação do Curso o indeferimento da solicitação de quebra
de pré-requisito impetrada pela requerente, sugestão acatada pela Coordenação que
também se posicionou a favor do referido indeferimento. A Câmara aprovou o voto do
relator, que indeferiu o pedido da discente. Os membros presentes do Conselho desta
Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. A Prof.ª Dr.ª Audrei
Fernandes Cadaval atentou ao fato de que o QSL do Curso de Graduação em Ciências
Econômicas não foi alterado com a implantação de pré-requisitos. 9° ASSUNTO:
Parecer N° 08/2015 - 1° Relatório de Afastamento para realização de curso de
doutorado – Interessado: Prof. MSc. Marco Aurélio Gomes Barbosa - O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio
do Parecer N° 06/2015, apresentou a seguinte fundamentação: “O professor Marco
Aurélio Gomes Barbosa encaminhou seu 4° Relatório de Afastamento para realização
do doutorado. Durante o segundo semestre de 2014, cursou três (3) créditos em
disciplinas, restando quatro (4) créditos para integralização; participou de consórcio
doutoral na American Accounting Association, Filadelphia-USA. A tese, sob orientação
do professor Ernani Ott, encontra-se em execução e foi qualificada em 10 de março do
corrente.” A Câmara aprovou o voto favorável do relator. Os membros presentes do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 10°
ASSUNTO: Parecer N° 09/2015 - 1° Relatório de Afastamento para realização de
Estágio Pós-doutoral – Interessada: Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado - O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio
do Parecer N° 06/2015, apresentou a seguinte fundamentação: “A professora Débora
Gomes Machado encaminhou o seu 1° Relatório de Afastamento para realização do
estágio Pós-doutoral com concentração em Contabilidade, no Curso de Pós-graduação
em Ciências Contábeis - UNISINOS. Até o presente momento, Débora participou de
atividades de integração, estabeleceu contato com professores do curso, auxiliou
estudantes de mestrado e doutorado em atividades em laboratório, assistiu as primeiras
aulas nas disciplinas em que está matriculada. A data provável de conclusão do estágio
pós-doutoral é 14 de fevereiro de 2015.” A Câmara o voto favorável do relator. Os

membros presentes do Conselho da Unidade ficaram informados do conteúdo do
relatório, entendendo o andamento do estágio da Profa. Débora. A Profa. Patrízia
colocou que em se tratando de um estágio pós-doutoral, não há a exigência de
aprovação de relatório. 11° ASSUNTO: Parecer N° 02/2015 – Convite para
participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) – Bacharelado em Sistemas de
Informação – Interessado: Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi - O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração, Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon,
por intermédio do Parecer N° 03/2015, argumentou a solicitação com fundamentação
adequada, destacando que o professor Dr. Guilherme Lerch Lunardi é docente do curso
de Bacharelado em Sistemas de Informação e, ao ser inquirido pelo relator, se mostrou
ciente e de acordo com o convite para participar do NDE deste curso.” A Câmara
aprovou o voto favorável do relator. Os membros presentes do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. INSERÇÃO DE PAUTA:
Aprovação da troca de curso da servidora Fernanda dos Santos Geri. A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação da servidora
Fernanda dos Santos Geri para troca de curso do Mestrado Profissional em Gestão de
Organizações Públicas, da Universidade Federal de Santa Maria, para o Mestrado
Acadêmico em Administração, da Universidade Federal do Rio Grande, com
manutenção do afastamento integral. Os membros do Conselho da Unidade presentes
aprovaram a solicitação por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah parabenizou os colegas do curso de Administração,
especialmente os Professores André Andrade Longaray, Guilherme Lerch Lunardi e
Anne Pinheiro Leal, pela dedicação ao curso e pela organização, cuja dinâmica já é
perceptível. Parabenizou, ainda, o Prof. Tiarajú Alves Freitas, que vem desempenhando
com dedicação o trabalho de coordenação e atendimento ao MEC; e as Professoras
Giovana Shai’anne da Silva Flores Souza, Ana Paula Capuano e Flávia Verônica Silva
Jacques pelo Projeto NAFE, que vem repercutindo de forma positiva não só para a
comunidade acadêmica, mas para a comunidade como o todo. O Economista Aléssio
Almada da Costa colocou que será lançado o Projeto Empreende RG na Semana do
Empreendedorismo, que ocorrerá de 5 a 8 de maio e envolverá os três cursos do
ICEAC, atentando ao fato de que a aprovação do referido Projeto será solicitada por Ad
Referendum devido a falta de tempo hábil. O evento contará com oficinas e palestras,
envolvendo créditos complementares. O Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi colocou
que faz parte, juntamente com a Prof.ª MSc. Luciane Schmitt, do Comitê Assessor de

Planejamento, que discute a revisão do PDI 2015/2018, e que há a intenção de
implantação de cursos de doutorado na FURG, assim como incentivo à Pós-Doutorado.
Também se prevê programas interinstitucionais, com adoção de parcerias com
instituições do exterior. A Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal colocou que formará, em
parceria com o Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, em um grupo de debate, que contará
com a participação de docentes e discentes, com intuito de discutir questões pertinentes
ao Projeto de Lei 4330, que trata da terceirização do serviço no setor público,
estendendo o convite aos interessados. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.

Tatiane Roldão Bastos
Secretária

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
Presidente

