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Aos 30 dias do mês junho 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 

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. 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. Décio Dolce, representado os 

docentes do curso de Administração; Prof.ª Dr.ª Vivian Queiroz, representando os 

docentes do curso de Economia; Economista Aléssio Almada da Costa, representado os 

Técnicos Administrativos; Discente Bruno Costa Santos, representando os discentes do 

curso de Ciências Contábeis e a Discente Júlia Schmitt representando os discentes do 

curso de Administração. CONVIDADOS: Prof.ª Dr.ª Flávia Jacques; Prof. MSc. 

Alexandre Quintana; Prof. MSc. Ricardo Frio; Prof. Dr, Paulo Lessa; Assistente 

Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira. INSERÇÃO DE PAUTA: 

Aprovação do Memo. 71/2015-C3 - Alteração curricular do curso de Bacharelado em 

Sistemas de Informação; Aprovação do Memo. 72/2015-C3 - Alteração curricular do 

curso de Engenharia de Automação; Aprovação do Memo. 77/2015-C3 – Alteração 

curricular do curso de Engenharia de Computação; Aprovação do parecer 21/2015 

Relatório de anuência de Projeto de Pesquisa, interessado Prof. Gibran Teixeira; Parecer 

11/2015 – Projeto “Os determinantes do empreendedorismo entre idosos brasileiros 

(2003-2013), interessada Prof.ª dr.ª Vivian Queiroz.  1º ASSUNTO: Aprovação da ata 

anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: 

Aprovação do relatório 04/2015 – Ofertas das disciplinas do curso de Tecnologia em 

Gestão de Cooperativas para o campus de São Lourenço do Sul, interessada Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, 



Prof. Dr. Tiarajú Freitas, por intermédio do Parecer 04/2015 apresentou a seguinte 

fundamentação: “A proposta de criação do curso foi previamente aprovada pelo 

conselho do ICEAC em dezembro de 2014 e seguiu todos os trâmites internos na FURG 

obtendo aprovação da proposta na PROGRAD através da portaria 2233/2014.O curso 

de Tecnologia em Gestão de Cooperativas a ser oferecido pelo ICEAC tem como 

objetivo a formação de profissionais tecnólogos, capazes de dirigir, fomentar e 

assessorar cooperativas, associações e outras organizações da sociedade civil, 

observando os princípios democráticos, a igualdade, a equidade e a solidariedade no 

processo de constituição e desenvolvimento dessas organizações. O campus de São 

Lourenço do Sul da FURG orienta-se para as áreas relacionadas com o meio ambiente e 

o desenvolvimento rural sustentável. Hoje já estão operando os cursos de Tecnologia 

em Gestão Ambiental, Bacharelado em Agroecologia, Licenciatura em Educação no 

Campo. Conforme levantamento da Emater a Região Sul do Rio Grande do Sul possui 

41 cooperativas de agricultores familiares. Em São Lourenço do Sul, conforme 

informações da Prefeitura Municipal do município há 22 entidades organizativas de 

agricultores familiares, pescadores, quilombolas e Cooperativas de Créditos. Identifica-

se, também, de uma forma geral a carência na esfera do ensino público superior de 

cursos que tenham o enfoque aqui proposto. A escolha da cidade de São Lourenço do 

Sul também se justifica pela congruência com os demais cursos lá existentes.”Os 

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

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

unanimidade o Parecer da Câmara. 3º ASSUNTO: Indicação e aprovação de novo 

membro para representação do CONSUN – A Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

colocou para aprovação a necessidade de uma nova indicação de membro suplente para 

representação no CONSUN, visto que o atual representante Prof. Dr. Paulo Renato 

Lessa não possa permanecer atuando devido ao fato de atuar como Coordenador 

Adjunto do curso de Mestrado em Economia Aplicada. Sendo assim o Prof. Msc. 

Ricardo Frio se disponibilizou para a referida representação. Os membros do Conselho 

da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 4º ASSUNTO: 

Aprovação do Processo de Progressão Funcional Titular Classe – E, do Prof. Dr. Paulo 

Lessa. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação do 

Processo de Progressão Funcional Titular Classe – E, do Prof. Dr. Paulo Lessa, sendo 

feita a leitura da ata final realizada pela banca, a qual possui a seguinte conclusão: “ 

Diante dos presentes, o presidente da comissão leu a ata de defesa do memorial onde 



consta o resultado da avaliação e aprovação do Prof. Paulo Renato Lessa Pinto, nada 

mais havendo a tratar, ás 15:30 encerraram-se os trabalhos, sendo esta ata assinada pelo 

Prof. Paulo Renato Lessa Pinto e pelos membros da comissão”. Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida aprovação. 5º ASSUNTO: 

Aprovação do Processo de Progressão Funcional Titular Classe – E, da Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah. A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, 

colocou para aprovação do Processo de Progressão Funcional Titular Classe – E, do 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, sendo feita a leitura da ata final realizada pela 

banca, a qual possui a seguinte conclusão: “ Diante dos presentes, o presidente da 

comissão leu a ata de defesa do memorial onde consta o resultado da avaliação e 

aprovação da Prof.ª Patrízia Raggi Abdallah. Nada mais havendo a tratar, ás 17:30 

encerraram-se os trabalhos, sendo esta ata assinada pela Prof.ª Patrízia Raggi Abdallah e 

pelos membros da comissão”. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade a referida aprovação. 6º ASSUNTO: Parecer 05/2015 Aprovação parecer 

sobre a participação em banca no Instituto Federal, Ciência Tecnologia do Rio Grande 

do Sul - Interessada Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski - O relator da Câmara de Graduação, 

Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Freitas, por intermédio do Parecer 05/2015 

apresentou a seguinte fundamentação: “As regras que norteiam os editais de seleção de 

docentes nas instituições federais brasileiras passaram por algumas alterações nos 

últimos anos. Uma das alterações é a composição de banca como membros docentes 

externos à instituição que está realizando o processo de seleção.” A Câmara aprovou o 

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

Parecer da Câmara. 7º ASSUNTO: Aprovação da participação em Comissão 

Organizadora do ENAPEGS, interessado Prof. Dr. Márcio Bauer. A Diretora Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a participação do Prof. Dr. Márcio 

Bauer na Comissão Organizadora do ENAPEGS - Encontro Nacional de Pesquisadores 

em Gestão Social, destacando que este evento tem como objetivo reunir anualmente 

pesquisadores, estudantes e gestores para discutir temáticas em torno deste emergente 

campo de saberes e práticas interdisciplinares em gestão. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade a referida participação. 8º ASSUNTO: Aprovação 

de representante discente do curso de Administração - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia 

Raggi Abdallah, colocou para aprovação a indicação da aluna Júlia Schmitt como 

representante dos discentes do curso de Administração, no conselho da unidade.  Os 

membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida representação. 



9º ASSUNTO: Parecer 14/2014 - Relatório de afastamento para pós-graduação do Prof. 

Alexandre Quintana. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. 

Gibran Teixeira, por intermédio do Parecer 14/2015 apresentou a seguinte 

fundamentação: “O referido relatório atesta que o Prof. Alexandre Costa Quinta no 

segundo semestre de 2014, realizou um pré-teste em duas turmas do curso de Ciências 

Contábeis, com o objetivo de testar o uso das tecnologias e avaliar os instrumentos de 

pesquisa que serão utilizados na metodologia da tese. Além disto, o Prof. Alexandre 

Costa Quintana, integralizou seus créditos e atualmente se encontra na fase de 

elaboração da tese, com data provável de defesa em 20/12/2015. De acordo como 

orientador da tese Prof. Dr. Luis Eduardo Afonso seu desempenho é muito bom.” A 

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

unanimidade o Parecer da Câmara. 10º ASSUNTO: Parecer 15/2014 – Projeto “Custo 

do cesto de produtos básicos de consumo popular – CCPBCP de SVP, interessada Prof.ª 

MSc. Cíntia Cezar. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran 

Teixeira, por intermédio do Parecer 15/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “O 

referido relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido sob a chancela da Profª. Ms. 

Cíntia Amaral Pinto Cezar possibilitará que se leve à comunidade informações sobre o 

custo de vida pelo qual se deparam, através de um informativo mensal, que será 

encaminhado para a Assessoria de Comunicação da Furg e divulgado para a sociedade 

local. Além disto, estas informações servirão para realizar análises comparativas entre 

os demais municípios pesquisados no âmbito do Centro Integrado de Pesquisa – CIP do 

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

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 11º ASSUNTO: Parecer 16/2015 – 

Projeto “Boletim de Comércio Exterior e Setor Externo”, interessado Prof. MSc. Rafael 

Pereira. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran Teixeira, 

por intermédio do Parecer 16/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “O referido 

relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido sob a chancela do Prof. MSc. Rafael 

Mesquita Pereira fornecerá informações trimestrais sobre os bens, produtos e serviços 

comercializados pelo Brasil e seus principais parceiros comerciais. Além disto, o 

presente projeto visa analisar os efeitos de oscilações cambiais e seus impactos na 

atividade econômica brasileira.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 12º 

ASSUNTO: Parecer 20/2015 – Palestra Inaugural do curso de Comércio Exterior, 

interessado Prof. MSc. Rafael Pereira. A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-



Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Jacques, por intermédio do Parecer 20/2015 apresentou a 

seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido 

pelo prof. MSc. Rafael Mesquita Pereira é de grande relevância para o Instituto de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, pois trata-se de uma ação 

curricular, com um público alvo estimado em 51 (cinqüenta e um) participantes, cuja 

temática principal versará sobre meio ambiente. Ainda, observa-se que o evento 

proporcionará aos alunos a interação entre os aspectos teóricos desenvolvidos em sala 

de aula com os eventos ligados a questões políticas e econômicas que ocorrem na 

prática.”  A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 13º ASSUNTO: Parecer 17/2015 – 

Projeto “Uso das TI’s  e Comunicação na graduação em Ciências Contábeis e seu 

reflexo no desempenho no ENADE e nos Exame de Suficiência: Um estudo em 

instituições de ensino superior da região sul, interessados Prof. MSc. Alexandre 

Quintana e Prod.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz. A relatora da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Jacques, por intermédio do Parecer 17/2015 

apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser 

desenvolvido pela Prof. (a) Dra. Ana Paula Capuano da Cruz e Prof. Alexandre Costa 

Quintana, com a participação das professoras pesquisadoras: Dra Débora Gomes 

Machado e MSc. Flávia Regina Costa Czarneski é de grande relevância para o Instituto 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, pois a presente 

proposta de pesquisa contribui para compreender o uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação e seu efeito no processo de ensino-aprendizagem.” A Câmara aprovou o 

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

Parecer da Câmara. 14º ASSUNTO: Parecer 19/2015 – Projeto “Estratégia de 

Operações  e avaliação de desempenho;um estudo realizado com micro e pequenas 

empresas, interessada Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila. A relatora da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Jacques, por intermédio do Parecer 17/2015 

apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser 

desenvolvido pela Prof.(a) Dra. Lívia Castro D’Avila é de grande relevância para o 

Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, pois este tipo 

de pesquisa têm desempenhado um papel fundamental no apoio ao crescimento 

econômico de algumas regiões do país. Outrossim, desperta o interesse da comunidade 

acadêmica sobre as razões que permitem o desenvolvimento das Micro e Pequenas 

empresas no mercado.” A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho 



da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 15º ASSUNTO: Parecer 

18/2015 – Projeto “Acolhida Cidadã 2015/01 dos calouros do ICEAC, interessado Prof. 

MSc. André Dameda. A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. 

Flávia Jacques, por intermédio do Parecer 18/2015 apresentou a seguinte 

fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido pelo prof. 

MSc. André das Neves Dameda é de grande relevância para o Instituto de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, pois trata-se de um evento que 

proporciona, tanto para os discentes quanto para os docentes, um importante momento 

de discussão para o avanço do conhecimento nas áreas de Administração, Ciências 

Contábeis e Economia. Ainda, proporciona uma recepção calorosa e informativa aos 

calouros desses três Cursos.” A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 16º 

ASSUNTO: Parecer 13/2015 – Projeto “II Seminário de Empreendedorismo – Semana 

Acadêmica dos cursos de Contábeis, Administração e Economia, interessado Prof. MSc. 

André Dameda. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir 

Souza, por intermédio do Parecer 13/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “O 

interessado encaminhou o relatório supracitado, para ser aprovado pelo conselho do 

instituto. O trabalho, entre planejamento e execução, foi desenvolvido no período de 

05/03/2015 a 08/05/2015. Diversos atores da universidade e da comunidade estiveram 

envolvidos no trabalho. Destaca-se a possibilidade de realização simultânea das 

semanas acadêmicas dos cursos de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 

e, consequentemente, a participação dos estudantes dos três cursos. A Câmara aprovou 

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

Parecer da Câmara. 17º ASSUNTO: Parecer 12/2015 – Relatório da Acolhida Cidadã 

dos Calouros dos cursos do ICEAC – interessado Prof. MSc. André Dameda. O relator 

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

Parecer 12/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “O interessado encaminhou o 

relatório supracitado, para ser aprovado pelo conselho do instituto. O trabalho, entre 

planejamento e execução, foi desenvolvido no período de 02/03/2015 a 31/03/2015. O 

trabalho foi realizado para receber os novos estudantes dos cursos de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis, com  o intuito de integrá-los a vida e 

comunidade universitária. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 18º 

ASSUNTO: Aprovação do Memo. 71/2015-C3 - Alteração curricular do curso de 



Bacharelado em Sistemas de Informação – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi 

Abdallah, colocou para aprovação o Memo. 71/2015-C3, o qual solicita alteração 

curricular do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. No entanto o conselho 

entendeu que o referido memorando deve primeiramente passar na reunião do núcleo 

estruturante de docentes do curso de Administração, já que envolve alterações 

pertinentes a este núcleo, para após passar na reunião do conselho. 19º ASSUNTO: 

Aprovação do Memo. 72/2015-C3 - Alteração curricular do curso de Engenharia de 

Automação - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação o 

Memo. 72/2015-C3, o qual solicita alteração curricular do curso de Engenharia de 

Automação, destacando que as referidas alterações já foram previamente aprovadas pela 

coordenação do curso de Administração. Os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade a referia alteração. 20º ASSUNTO: Aprovação do Memo. 

77/2015-C3 – Alteração curricular do curso de Engenharia de Computação -  A Diretora 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação o Memo. 77/2015-C3, o 

qual solicita alteração curricular do curso de Engenharia de Computação, destacando 

que as referidas alterações já foram previamente aprovadas pela coordenação do curso 

de Administração. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a 

referia alteração. 21º ASSUNTO: Aprovação do parecer 21/2015 - Relatório de 

anuência de Projeto de Pesquisa, interessado Prof. Gibran Teixeira - A relatora da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Jacques, por intermédio do 

Parecer 21/2015 apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que 

o projeto a ser desenvolvido pelo Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira é de grande 

relevância para o Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – 

ICEAC, pois observa-se o relevante volume de empreendimentos que vêm sendo 

realizados no âmbito da APL, especificamente em Rio Grande, em que espera-se por 

meio da presente pesquisa, construir um banco de dados socioeconômicos para a região 

do Corede Sul/RS. A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 22º ASSUNTO: Parecer 

11/2015 – Projeto “Os determinantes do empreendedorismo entre idosos brasileiros 

(2003-2013), interessada Prof.ª Dr.ª Vivian Queiroz. O relator da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir Souza, por intermédio do Parecer 11/2015 apresentou 

a seguinte fundamentação: “A interessada encaminhou o projeto de pesquisa 

supracitado, para ser incorporado ao plano de atividades do Instituto. A pesquisa tem 

por objetivo investigar os determinantes do empreendedorismo entre idosos brasileiros 



com mais 60 anos de idade. O tema é atual, relevante e o projeto atende aos requisitos 

de uma pesquisa.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara.   ASSUNTOS GERAIS: A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para conhecimento de todos a 

instrução realizada pela PROGRAD, que neste momento de greve dos Técnicos 

Administrativos em Educação os processos de solicitação de 2ª chamada fossem 

analisados e negociados diretamente entre alunos e professores, visto a impossibilidade 

de abertura de processo pela via formal. 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 
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