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ATA 07/2015

Aos 06 dias do mês de agosto 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. Gibran da
Silva Teixeira, Coordenador do Curso de Mestrado em Economia; Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro
Leal, Coordenadora do curso de Administração; Prof. MSc. André das Neves Dameda,
Coordenador do curso de Ciências Contábeis; 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 e Prof.ª MSc. Luciane Schmitt, representado os
docentes do curso de Administração; Prof.ª Dr.ª Vivian Queiroz, representando os docentes
do curso de Economia; Prof.ª MSc. Cíntia Amaral P. Cezar, Coordenadora do Curso de
Comércio Exterior. CONVIDADOS: Prof. MSc. Alexandre Quintana; Prof.ª MSc. Cristiane
Gularte Quintana; Prof. MSc. Ricardo Frio; Prof. MSc. Gabrielito Menezes; Assistente
Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira. INSERÇÃO DE PAUTA: Aprovação da
nova estrutura curricular do curso de especialização em Ciências Contábeis; Aprovação do
regimento interno do curso de especialização em Ciências Contábeis. 1º ASSUNTO:
Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º
ASSUNTO: Solicitação de reforma curricular dos cursos do EQA - A diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação dos memorandos 5/2015 –
CcurQuimBachar e 86/2015 - EQA, de reforma curricular. No Mem. 5/2015, foi aprovada a
solicitação de substituição, no curso de Química Bacharelado - opção tecnológica, da
disciplina de Administração Industrial - código 07315 pela disciplina Fundamentos de
Administração, disciplina nova do ICEAC. Neste mesmo memorando, não foi aprovada a
solicitação de oferta da disciplina Fundamentos de Administração para o curso de Química
Bacharelado. No Mem. 86/2015, em que solicitou a reforma curricular no curso de Engenharia
de Alimentos (211), foram aprovadas as solicitações de alteração de período de ofertada da
disciplina de Economia – código 07067, passando esta a ser ofertada no quarto semestre do
referido Curso, bem como a aprovação da oferta da disciplinas de Fundamentos de
Administração, do ICEAC, no quinto semestre do QSL de Engenharia de Alimentos, em
substituição à disciplina de Administração, código 07081. Estas solicitações de reforma,
conforme citadas em reunião de Conselho, são de conhecimento prévio do grupo de
professores da área, e estão aprovadas pelas coordenações responsáveis. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade as referidas solicitações de reforma,
conforme reportadas nesta Ata. 3º ASSUNTO: Parecer 21/2015 - Aprovação do projeto de
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pesquisa “Um estudo sobre escritórios de gestão de projetos no setor público”, interessados
Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci e Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi. O relator da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran Teixeira, por intermédio do Parecer 21/2015
aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o
projeto a ser desenvolvido sob a coordenação do Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci, tem o
objetivo de demonstrar o impacto dos escritórios de gestão de projetos implantados em
organizações do setor público no sucesso dos seus projetos, analisando-se variáveis
antecedentes e conseqüentes de fatores críticos de sucesso.” A Câmara aprovou o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da
Câmara. 4º ASSUNTO: Parecer 24/2015 – Aprovação do projeto de pesquisa
“(DES)Comprometimento no trabalho a partir da ótica da precarização: Um estudo no setor de
comércio de Rio Grande/RS” interessados Prof.ªDr.ª Anne Pinheiro Leal e Prof. Dr. Márcio
Leal Bauer. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran Teixeira, por
intermédio do Parecer 24/2015 aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O
referido relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido sob a chancela dos Prof.ª Dr.ª Anne
Pinheiro Leal e Prof. Dr. Márcio Leal Bauer, tem o objetivo de compreender como as
condições de precariedade no trabalho estão relacionadas com a atitude de
(des)compromisso perante o mesmo segunda a ótica dos trabalhadores do setor do comércio
de Rio Grande/RS. Para tanto, serão utilizados referenciais teóricos, sobre o tema, bem como
entrevistas biográficas, Juno a uma amostra de trabalhadores do comércio, as quais serão
transcritas na íntegra e categorizadas a partir de análise de conteúdo. A Câmara aprovou o
voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer
da Câmara. 5º ASSUNTO: Parecer 25/2015 – Aprovação do projeto de pesquisa
“Desempenho escolar e produtividade relativa das redes públicas e privada de ensino
fundamental no Rio Grande do Sul –interessada Prof.ª Dr.ª Vivian dos Santos Queiroz.” O
relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran Teixeira, por intermédio do
Parecer 25/2015 aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido
relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido sob a chancela da Prof.ª Dr.ª Vivian dos
Santos Queiroz tem o objetivo de investigar a escolha familiar entre a educação fundamental
oferecida pela rede pública ou privada e o diferencial de produtividade educacional gerada
entre esses dois setores no Rio Grande do Sul em 2011. Para tanto, será usado o modelo de
Heckman para estimar a escolha da rede de ensino e corrigir viés de seleção no desempenho.
Os dados que serão usados são os testes de proficiência em Língua Portuguesa e
Matemática do SABE de 2011.”A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 6º ASSUNTO:
Parecer 26/2015 - Aprovação do projeto de pesquisa “Revisão do curso de Ciências
Contábeis ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG): Uma proposta de
Reestruturação” interessada Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz. O relator da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran Teixeira, por intermédio do Parecer 26/2015
aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o
projeto a ser desenvolvido sob a chancela da Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz tem o
objetivo de mapear quais mudanças podem ser promovidas no curso de graduação em
Ciências Contábeis ofertado pela FURG, no sentido de aproximá-lo das práticas contábeis
impostas pela adesão às normas internacionais de contabilidade.” A Câmara aprovou o voto
do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da
Câmara. 7º ASSUNTO: Parecer 22/2015 – Aprovação do relatório de afastamento para
pós-graduação da Prof.ª Suzana de Oliveira Malta. O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran Teixeira, por intermédio do Parecer 22/2015 aprovou o
relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “ O referido relatório atesta que a Prof.ª
Suzana de Oliveira Malta no primeiro semestre de 2015 iniciou a elaboração do projeto de
tese, bem como cursou com êxito as seguintes disciplina: (i) A complexidade em Edgar Morin
e (ii) Seminário de Tese (EA). De acordo com o seu orientar Prof. Dr. Humberto Calloni, seu
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desempenho é muito bom.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 8º ASSUNTO: Parecer 23/2015 –
Aprovação do relatório de afastamento para pós-graduação do Prof. Rodrigo da Rocha
Gonçalves. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran Teixeira, por
intermédio do Parecer 22/2015 aprovou o relatório e apresentou a seguinte fundamentação:
“O referido relatório atesta que o Prof. Rodrigo da Rocha Gonçalves no primeiro semestre de
2015, cursou com êxito a disciplina de Métodos de Análise Regional, bem como inciou a
elaboração do projeto de tese. De acordo com o orientador da tese Prof. Dr. Gustavo Inácio
de Moraes 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. 9º ASSUNTO:
Aprovação da nova estrutura curricular do curso de especialização em Ciências Contábeis – A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a nova estrutura curricular
do curso de especialização em Ciências Contábeis, a qual o Prof. Dr. Alexandre Costa
Quintana explicou, para conhecimento de todos, as principais mudanças nesta nova estrutura.
O referido explicou que, com a visão futura de implementar o curso de Mestrado em Ciências
Contábeis, percebeu-se a necessidade de reorganizar o curso de especialização, propondo
estrutura, mais otimizada, com a duração do curso de 1 (um) ano, havendo a releitura e
alteração de algumas disciplinas, que passarão a formarem módulos, onde atuarão de 2 a 3
professores, havendo uma redução da carga horária, passando a ser de 360 horas, e
permanecendo com 24 créditos No final do curso será obrigatório apresentação de um artigo,
o qual será defendido diante de uma banca. O curso também passará a ter oferta de 15 vagas
anualmente. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a nova
estrutura. 10º ASSUNTO: Aprovação do regimento interno do curso de especialização em
Ciências Contábeis - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
nova estrutura curricular do curso de especialização em Ciências Contábeis, a qual a Prof.ª
Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz explicou sobre a necessidade de haver o referido regimento,
para que assim se obtenha as diretrizes do curso. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a nova estrutura. ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah, apresentou para conhecimento de todos os novos servidores do
ICEAC, a Prof.ª MSc Cristiane Gularte Quintana, que atuará no Campus de Santa Vitória do
Palmar e o Técnico Administrativo Matheus Mello que estará atuando no lugar da servidora
Cleni Lopes, a qual esta sendo transferida para o ICHI, dando boas vindas aos referidos.
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 Patrízia Raggi Abdallah
Presidenta
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