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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  FURG

Av. Itália, km 8  Rio Grande, RS  CEP 96201900  Brasil  Tel/Fax: 32335081 
Email: iceac@furg.br  www.iceac.furg.br
ATA Nº 04/2016
Ao 09 dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no mini
auditório PROFESSOR LEON COUTELLE FILHO, bloco E do Complexo Administrativo,
Campus Carreiros, reuniuse 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, ViceDiretora do
ICEAC; Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal, Coordenadora do curso de Administração; Prof.
Dr. Tiarajú Alves de Freitas, Coordenador do Curso de Economia; Prof. Dr. André
Andrade Longaray, Coordenador do Curso de Mestrado em Administração; Prof.ª Dr.ª
Ana Paula Capuano da Cruz e Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores Souza,
representado os docentes do curso de Ciências Contábeis; Prof.ª MSc. Luciane Schmitt,
representando os docentes do curso de Administração; Prof.ª Dr.ª Vivian dos Santos
Queiroz, representando os docentes do curso de Economia; Economista Aléssio
Almada da Costa, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof. Dr.
Gabrielito Menezes; Prof. Dr. Alexandre Costa Quintana; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes
Machado; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira; Assistente
Administrativa Paula Marca; Administradora Fernanda Geri. INSERÇÃO DE PAUTA: 1)
Aprovação da submissão de proposta de criação do curso de Mestrado em Ciências
Contábeis; 2) Aprovação da participação da Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado em
banca externa; 3) Aprovação da composição de coordenação dos cursos de Graduação
em Ciências Econômicas e do Mestrado em Economia Aplicada. 1º ASSUNTO:
Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros
presentes. 2º ASSUNTO: Homologação do resultado final do processo
23116.007132/201555  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a seguinte relação de candidatos aprovados no processo
23116.007132/201555, edital 31/2015, Área de Conhecimento: Ciências Sociais
Aplicadas, Matérias/Disciplinas: Economia Solidária, Sustentabilidade e Cooperativismo,
Sociedade e Meio Ambiente. Conforme consta no relatório sucinto do concurso do
referido processo, foram aprovados os seguintes candidatos: 1º lugar – Aléssio Almada
da Costa, com nota 9,51 (nove inteiros e cinquenta e um centésimos); 2º Lugar –
Vinicius Halmenschlager, com nota 6,59 (seis inteiros e cinquenta e nove centésimos) e
3º Lugar – Wagner Valente dos Passos, com nota 6,42 (seis inteiros e quarenta e dois
centésimos). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida homologação. 3º ASSUNTO: Homologação do resultado final do processo
23116.007134/201544  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a seguinte relação de candidatos aprovados no processo
23116.007134/201544, edital 31/2015, Área de Conhecimento: Ciências Sociais
Aplicadas, Matérias/Disciplinas: Contabilidade Introdutória, Contabilidade Básica,
Contabilidade Avançada, Estrutura das Demonstrações Contábeis. Conforme consta no
relatório sucinto do concurso do referido processo, foram aprovados os seguintes
candidatos: 1º lugar – Gabriela Dias da Silva, com nota 6,16 (seis inteiros e dezesseis
centésimos); 2º lugar – Vanessa de Quadros Martins, com nota 5,68 (cinco inteiros e
sessenta e oito centésimos). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida homologação. 4º ASSUNTO: Aprovação parecer 01/2016 –
Projeto de Criação do Curso de PósGraduação em Gestão Pública (UAB) interessada
Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski  O relator da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 01/2016
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aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “ratificando argumento que
consta na justificativa do projeto do curso, a União, estados e municípios necessitam de
profissionais capacitados em gestão. Sendo assim, o curso contribuirá para a
qualificação de pessoas que exercem atividades de gestão na área pública.” O Relator
decide aprovar o projeto submetido pela Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski. A Câmara
aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o Parecer da Câmara. 5º ASSUNTO: Aprovação da solicitação da Prof.ª
Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz, para participação em banca de defesa na USP  A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação da
Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz, para participação em banca de defesa de tese
de doutorado do candidato Emílio Maltez no PPG em Controladoria e Contabilidade da
FEA/USP, a realizarse no dia 29/04, não havendo prejuízo das atividades
desenvolvidas no Instituto. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida aprovação. 6º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum”,
referente à nova coordenação do curso de graduação em Comércio Exterior no campus
de SVP  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
indicação dos Prof. Dr. Gabrielito Rautter Menezes (Coordenador) e Prof.ª MSc. Cíntia
Amaral Pinto Cézar (Coordenadora Adjunta) para atuar na coordenação do curso de
graduação em Comércio Exterior no campus de SVP, devido ao afastamento para
doutorado do Prof. MSc. Rafael Mesquita Pereira e da previsão de licença à gestante da
Prof.ª MSc. Cíntia Amaral Pinto Cézar, sendo que ambos estavam atuando como
coordenador adjunto e coordenador, respectivamente, no referido curso. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida aprovação. 7º
ASSUNTO: Aprovação da submissão de proposta de criação do curso de Mestrado em
Ciências Contábeis, interessada Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz  A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação de submissão
de proposta de criação do curso de Mestrado em Ciências Contábeis, que conforme
explicação da Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz, no ano anterior, 2015, já havia
sido submetida uma proposta de criação do curso de Mestrado em Ciências Contábeis
e, não tendo sido aprovada, a proposta sofreu os ajustes e melhorias necessárias e
estará sendo submetida novamente para aprovação neste Conselho. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida aprovação. 8º ASSUNTO:
Aprovação da participação da Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado em banca externa  A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação da
Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, para integrar a banca examinadora da dissertação
de mestrado da aluna Luciana Nunes Ferreira, a ser realizada no dia 04 de abril, na
UNISC, não havendo prejuízo das atividades desenvolvidas no instituto. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida aprovação. 9º
ASSUNTO: Aprovação da composição de coordenação dos cursos de Graduação em
Ciências Econômicas e do Mestrado em Economia Aplicada  A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a indicação dos seguintes nomes para
atuar nas coordenações dos respectivos cursos: 1) Graduação em Ciências
Econômicas: Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas (Coordenador), Prof. Dr. Cássius Rocha
de Oliveira (Coordenador Adjunto). 2) Mestrado em Economia Aplicada: Prof. Dr. Gibran
da Silva Teixeira (Coordenador), Prof.ª Dr.ª Vivan dos Santos Queiroz (Coordenador
Adjunto). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
indicação. ASSUNTO GERAIS: 1) A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah,
informou que na próxima semana será realizada uma convocação de reunião
extraordinária, afim de dar continuidade à revisão do Regimento do Instituto. 2) A Prof.ª
MSc. Luciane Scmitt, informou que devido ao atraso no repasse de verbas, o curso de
graduação em Administração – UAB terá o início de suas aulas no dia 04 de abril,
ficando assim um calendário diferenciado do presencial. 3) A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah, informou que estará convidando os colegas para uma reunião a tratar
sobre a revisão da tabela de pontuação de títulos para concurso público para docente
no Instituto, a ser marcada para dia 14 de março às 14 horas. 4) O Prof. Dr. André
Andrade Longaray, informou que foi aprovado a oferta do curso de Gestão Pública
Municipal (UAB), tendo a oferta prevista para o primeiro semestre de 2017. 5) O
Economista Aléssio Almada da Costa, informou que foi convidado para atuar na
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coordenação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Innovatio), sendo
assim já iniciou suas atividades e gostaria de informar que neste momento esta aberto o
edital de seleção de empreendimentos tecnológicos para incubação. 6) Foi levantando
pelos professores presentes a necessidade de melhorias nas salas de aulas e nos
equipamentos do pavilhão 4 (multimídia – quadro), sendo assim a Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah informou que já esta realizando o levantamento das necessidades de
melhoria para apresentar junto a PROINFRA. 6) A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah, fez um agradecimento a todos os professores que fizeram parte das bancas
de concurso e parabenizou pelo excelente trabalho. 7) A Administradora Fernanda Geri,
informou que o laboratório de informática do pavilhão 4 ficará fechado no mês de
março, abrindo somente no mês de abril, pois esta em processo de seleção de um
estagiário, e que o agendamento do referido laboratório deverá ser feito diretamente
com a mesma. 8) A Administradora Fernanda Geri se disponibilizou para trabalhar na
acolhida cidadã, juntamente com as coordenações de cursos e seus respectivos
diretórios acadêmicos. 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
Presidente
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