ATA Nº 06/2016

Aos 01 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 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, Vice-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.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski Costa, Coordenadora
Adjunta do curso de Administração; Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, Coordenador do
Curso de Mestrado em Economia; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, Coordenador do
Curso de Economia; Prof. Dr. Gabrielito Rauter Menezes, Coordenador do Curdo de
Comércio Exterior; 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; Antônio Marcos Giambastiani,
representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof. Dr. Paulo Renato
Lessa Pinto; Prof.ª Dr.ª Vivian dos Santos Queiroz, Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva
Jacques;

Assistente

Administrativa

Juliana

de

Araujo

Machado

Teixeira;

Administradora Fernanda Geri. 1º INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Parecer do relatório de
projeto “Implantação do núcleo de apoio contábil e fiscal”; 2) Solicitação de liberação
para ministrar aula no curso de pós-graduação na faculdade IDEAU – Campus Bagé Interessado Prof. Dr. André Longaray; 3) Informativo sobre o projeto “Educação
Financeira para mulheres jovens estudantes do ensino fundamental e médio na rede
pública de ensino – Interessado Prof. Alexandre Quintana; 4) Processo encaminhado
pelo ICHI, de solicitação de alteração em disciplinas do ICEAC no QSL do curso de
arquivologia. 5) Cancelamento do 9º assunto. 6) Complementação ao Processo de
solicitação de prorrogação de afastamento para pós-graduação do Prof. Walter
Oleiro. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade
pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Homologação dos candidatos inscritos no
edital 04/2016 (proc. 23116.000779/2016-37 – proc. 23116.000780/2016-61 - proc.
23116.000781/2016-14) – A Diretora Prof. ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para
aprovação as seguintes homologações de inscrições de candidatos a processos seletivos
para professor temporário no ICEAC, encaminhadas pelas respectivas bancas: I)

Referente ao Processo 23116.000779/2016-37: 1) Gabriel Costeira Machado ; 2)
Fernanda Lopes Johston; 3) Márcio Nora Barbosa; 4) Leonel dos Santos Silveira; 5)
Everton Colares da Costa; 6) Cintia Maria F. Rojahn; 7) Roberta Carnelos Resende; 8)
Pedro Henrique Soares Leivas; 9) Daniele Mendes Silva e 10) Eduardo André
Tillmann. II) Referente ao Processo 23116.000780/2016-61:1) Marcos Souza de
Almeida; 2) Fábio Boff Neves; 3) Irapuã Pacheco Martins; 4) Júlio Cezar Farias Dias;
5) Luciana Bueno Coutinho e 6) Oscar Wustrow. III) Referente ao Processo
23116.000781/2016-14: 1) William Vaz Kila; 2) Sandro Neri Silva Araujo; 3) Camila
da Cruz Jorge; 4) Desirée Fripp dos Santos; 5) Marcos Souza de Almeida; 6) Luiz
Alberto Rodrigues Sobrinho; 7) Henrique Braunstein Raskin; 8) Luciana Cezar Pereira;
9) Emanuel Pedra Cruz Bettin; 10) Gabriela Valério Paz Oliveira; 11) Lúcia Rangel
Moço; 12) Thiago Silva de Oliveira; 13) Daniel Dalla Riva Belmont; 14) Octávio de
Castilhos Badia e 15) Alexandre Adriano dos Santos Lima. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade a homologação dos inscritos nos respectivos
Processos supra citados. 3º ASSUNTO: Homologação dos Cronogramas e do Pontos
dos Concursos, do Edital 04/2016 respectivos ao Processo 23116.000781/2016-14,
Processo 23116.000780/2016-61 e ao Processo 23116.000779/2016-37 - A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação os Cronogramas e os Pontos
dos Concursos, referentes ao Edital 04/2016, os quais seguem em anexo a esta Ata. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram, por unanimidade, os referidos
Cronogramas e respectivos Pontos dos Concursos. 4º ASSUNTO: Aprovação da
indicação para representação na Comissão Interna de Avaliação - A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação os seguintes nomes para representação
na Comissão Interna de Avaliação: Administradora Fernanda Geri (representante do
quadro dos servidores técnicos da Unidade); Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva
Flores Souza (representante da área de Ciências Contábeis); Prof. MSc. Leonardo
Lisboa Pereira (representante da área de Administração); Prof. Dr. Rogério Piva da
Silva (representante da área de Ciências Econômicas) e Discente Júlia Schmidt
(representante dos discentes no ICEAC). Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade os referidos nomes. 5º ASSUNTO: Aprovação da tabela de
pontuação de concursos - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação ajustes sugeridos na tabela de pontuação de concursos vigente no ICEAC, em
razão da observância, por parte de membros de bancas de concursos públicos realizados
neste presente ano de 2016, nesta Unidade. Foram sugeridas alterações nas pontuações

referente ao item II – Produção Científica (últimos cinco anos), considerando a inclusão
de diferentes escalas de pontuações em conformidade com respectivas especificações
(em níveis de periódicos, pontuações “qualis”, “fator de impacto”), conforme descritas
na tabela em anexo a esta Ata; também, no item IV – Experiência profissional não
docente, outras atividades técnico-científicas de ensino, pesquisa desenvolvimento
tecnológico e extensão, passou a ser especificado o limite de tempo em cinco anos para
validade dos pontos, além de alterações específicas na constituição dos subitens a
serem pontuados, que constituem este item IV (veja tabela de pontuação em anexo a
esta Ata). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a nova
tabela de pontuação. 6º ASSUNTO: Aprovação da solicitação de liberação para
participação em banca externa de defesa de Tese – Interessada Prof.ª Dr.ª Ana Paula
Capuano - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
solicitação da Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano de liberação para participação em banca
externa de defesa de Tese de doutoramento na FEA/USP no mês de maio deste ano. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a solicitação. 7º
ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “As micros e pequenas empresas e a
utilização de redes sociais como impulsionador de negócios” – Interessado Prof. André
Longaray - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da
Silva Souza, por intermédio do Parecer 03/2016 aprovou o projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: “O interessado encaminhou o projeto de pesquisa supracitado,
para ser incorporado ao plano de atividades do Instituto. A pesquisa tem por objetivo
mensurar os resultados de utilização de redes sociais na internet, pelas micro e pequenas
empresas, como forma impulsionar seus negócios. o tema é importante em função da
importância das micro e pequenas empresas no contexto socioeconômico 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.8º
ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Análise exploratória de desempenho
estudantis ingressantes pelo sistema de cotas” – Interessada Prof.ª Débora Machado - O
relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por
intermédio do Parecer 04/2016 aprovou o projeto e 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 comparar
desempenho de alunos cotistas ao de não cotistas do IFSUL. O tema em questão é
relevante no contexto socioeducacional brasileiro.” A Câmara aprovou o voto do

relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da
Câmara. 9º ASSUNTO: Este assunto foi retirado da pauta. 10º ASSUNTO: Aprovação
de parecer do projeto “A ideologia do marketing de rede” – Interessado Prof. Márcio
Bauer - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva
Souza, por intermédio do Parecer 02/2016 aprovou o projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O interessado encaminhou o projeto de pesquisa supracitado, para ser
incorporado ao plano de atividades do Instituto. A pesquisa de caráter reflexivo, tem por
objetivo analisar a ideologia que permeia o discurso do marketing de rede no município
do Rio Grande. É importante a realização de trabalhos de natureza reflexiva no campo
da administração e, especialmente, no contexto do marketing. Além disso, o plano
contempla requisitos de uma pesquisa científica.” A Câmara aprovou o voto do relator.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da
Câmara. 11º ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Estágios do ciclo de vida,
uso do sistema de controle gerencial e desempenho” – Interessada Prof.ª Ana Paula
Capuano - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia
Verônica Silva Jacques, por intermédio do Parecer 07/2016 aprovou o projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto de
pesquisa, a ser desenvolvido pela Prof.(a) Dra. Ana Paula Capuano da Cruz, contribui
para o desenvolvimento das pesquisas sobre o ciclo organizacional e seu impacto sobre
os controles gerenciais utilizados para promover o desempenho, além de mapear e
identificar o ciclo organizacional e os controles gerenciais utilizados pelas Maiores &
Melhores empresas brasileiras (Revista Exame). Na proposta de pesquisa, a interessada
aponta que a operacionalização da mesma será por meio de questionário eletrônico.” A
Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o Parecer da Câmara. 12º ASSUNTO: Aprovação de parecer do
projeto “Núcleo de apoio contábil e fiscal” – Interessada Prof.ª Giovana Flores - A
relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva
Jacques, por intermédio do Parecer 07/2016 aprovou o projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto de extensão a ser
desenvolvido pela Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza contribui com a
formação acadêmica dos estudantes do Curso de Ciências Contábeis além de apoiar
micro e pequenos empreendedores, pequeno produtor rural e pessoas físicas de baixa
renda no tocante ao atendimento fiscal a estes. Trata-se de um projeto que permitirá a
possibilidade de debates e futuras pesquisas sobre a legislação fiscal, possibilitando uma

melhor compreensão sobre tema e promovendo a educação fiscal na instituição. A carga
horária total do projeto é de 1152 horas, com o envolvimento de 02 estudantes bolsistas
supervisionados por 03 docentes, num período de 12 meses (com inicio previsto para
01/06/2016). O projeto contará com a colaboração da Receita Federal do Brasil
(Pelotas) e a Alfândega da Receita Federal do Brasil (Porto de Rio Grande) para a
capacitação docente e discente e promoção de eventos voltados á comunidade
universitária (palestras, seminários...). O atendimento a comunidade será realizado,
portanto, por alunos do curso de ciências contábeis (bolsistas) supervisionados por
docentes e com apoio da Receita Federal do Brasil, na unidade chamada de NAF.” A
Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o Parecer da Câmara. 13º ASSUNTO: Aprovação de parecer do
projeto “Obrigações tributárias do pequeno produtor rural” – Interessada Prof.ª Ana
Paula Capuano - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia
Verônica Silva Jacques, por intermédio do Parecer 05/2016 aprovou o projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto de
extensão, a ser desenvolvido pela Prof.(a) Dra. Ana Paula Capuano da Cruz, contribui
para o desenvolvimento de ações de extensão junto a comunidade universitária e
externa, pois oferece auxílio sobre as obrigações tributárias do pequeno produtor rural e
preenchimento de Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
mediante a realização de curso de curta duração. O projeto conta a colaboração da
Receita Federal do Brasil (Pelotas) e a Alfândega da Receita Federal do Brasil (Porto de
Rio Grande) para a capacitação docente e discente e promoção de eventos voltados á
comunidade universitária (palestras, seminários...). A carga horária total prevista para o
projeto é de 1152 horas, com o envolvimento de 02 estudantes bolsistas supervisionados
por 03 docentes, num período de 12 meses (com inicio previsto para 01/06/2016).” A
Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o Parecer da Câmara. 14º ASSUNTO: Parecer do relatório de projeto
“Implantação do núcleo de apoio contábil e fiscal” – Interessada Prof.ª Giovana Flores –
O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração Prof. Dr. Tiarajú Freitas,
por intermédio do Parecer 01/2016 aprovou o projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “A formação dos discentes do curso de Ciências Contábeis poderá
passar a contar com mais uma ferramenta para o desenvolvimento da técnica contábil
com a criação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. O NAF envolverá o conhecimento
da legislação tributária e sua aplicação nas atividades das empresas e das pessoas

físicas. Estas atividades envolvem o cálculo e o registro dos impostos devidos, bem
como o relacionamento com o Fisco. O NAF permitirá a vivência da prática contábil
para os alunos do curso de Ciências Contábeis com a supervisão dos profissionais da
área em conjunto com os profissionais da Receita Federal.” A Câmara aprovou o voto
do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer
da Câmara. 15º ASSUNTO: Solicitação de liberação para ministrar aula no curso de
pós-graduação na faculdade IDEAU – Campus Bagé - Interessado Prof. Dr. André
Longaray – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a
solicitação realizada pelo Prof. Dr. André Longaray, para que o referido possa ministrar
aula da disciplina de Logística Empresarial no Agronegócio, no curso de pós-graduação
na faculdade IDEAU – Campus Bagé, com carga horária de vinte quatro horas, a ser
lecionada nos dias dois, dezesseis e trinta de abril. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referia solicitação. 16º ASSUNTO: Informativo
sobre o projeto “Educação Financeira para mulheres jovens estudantes do ensino
fundamental e médio na rede pública de ensino” – Interessado Prof. Alexandre Quintana
- A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para conhecimento de todos a
pedido do Prof. Alexandre Quintana, que o mesmo estará retornando a trabalhar no
projeto “Educação Financeira para mulheres jovens estudantes do ensino fundamental e
médio na rede pública de ensino” o qual havia parado em função de seu afastamento
para doutorado. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
informativo. 17º ASSUNTO:Processo encaminhado pelo ICHI, de solicitação de
alteração em disciplinas do ICEAC no QSL do curso de arquivologia - A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a resposta a ser inserida no
Processo 23111.008890/2015-91, de solicitação de alteração curricular no curso de
arquivologia, conforme segue: Resposta item A: A criação de uma disciplina de 30
horas infelizmente não pode ser atendida, uma vez que no ICEAC as disciplinas
“introdutórias” da área da Administração, no Instituto, foram padronizadas em 60 horas
e 4 créditos. Assim, diante desta decisão interna, anterior a esta solicitação, pelo grupo
da área, não temos como atender a esta solicitação, ficando a disciplina 07256
(Administração Aplicada à Arquivologia) como opção de oferta ao QSL do Curso de
Arquivologia, pelo menos enquanto não haja nova alteração nas estruturações de
disciplinas ofertadas da área da Administração. Resposta item B: a inclusão de uma
disciplina de Empreendedorismo, como optativa, também com carga horária de 30 horas
(2 créditos) não foi possível de ser aprovada pelo grupo. Incluir a disciplina de

Empreendedorismo na grade do curso de Arquivologia implica em duas situações
possíveis, ambas argumentando o não atendimento desta solicitação: abrir uma nova
turma de Empreendedorismo é penoso à carga horária total dos docentes da área, pela
carência de docente a ministrar disciplinas adicionais às já planejadas em demandas
semestrais (tanto para atender os cursos locados no próprio Instituto como aos cursos
lotados em Unidades Acadêmicas outras da FURG); e, abrir vagas para estudantes da
Arquivologia na turma de Empreendedorismo da grade do curso de Administração, o
grupo entende que traz prejuízo ao processo de qualidade do ensino, em virtude desta
disciplina ser ofertada para os calouros do curso, tendo em média 60 estudantes
matriculados por semestre ao longo dos anos, em todas suas ofertas. Assim, ofertar mais
vagas representaria uma superlotação das turmas. Resposta item C: a proposta de
realocar a oferta da disciplina de Organização e Métodos (07143), que é obrigatória ao
curso de Arquivologia e ofertada no primeiro semestre de cada ano letivo do referido
curso, passando-a a ser ofertada no segundo semestre de cada ano letivo, foi aceita pelo
grupo. Resposta item D:consultados os docentes da área de Ciências Contábeis,
considerando tratar-se apenas de alteração do semestre de oferta da disciplina optativa
NOÇÕES DE CONTABILIDADE (07257), os mesmos concordam com a alteração da
oferta do segundo para o primeiro semestre letivo. Os membros do Conselho da
Unidade

aprovaram

por

unanimidade

a

referida

resposta

do

processo.18º

ASSUNTO: Complementação ao Processo de solicitação de prorrogação de
afastamento para pós-graduação do Prof. Walter Oleiro - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah, colocou para o Conselho a aprovação de um Ad Referendum referente à
solicitação de prorrogação no prazo de afastamento requisitado pelo professor Walter
Oleiro, onde é relatado no documento a seguinte descrição: “Relativo ao Processo
23111.002016/2016-91, de solicitação de prorrogação do prazo de afastamento para
pós-graduação do Professor Walter Oleiro, lotado nesta Unidade, a Direção do ICEAC
toma conhecimento do Processo e dá ciência ao mesmo, na data de 23 de março de
2016. Na sequência, e por solicitação do Professor Walter Oleiro, avalia o conteúdo
transcorrido no andamento do Processo, e entende, estritamente no contexto do bom
andamento das atividades e estruturação desta Unidade Acadêmica, que seu afastamento
por mais um semestre (até 30 de julho de 2016) não trará prejuízo para a Unidade uma
vez que haja um professor substituto (temporário) em seu lugar na Unidade, neste
período, e principalmente, contando que o Professor Walter Oleiro retorne à Unidade
quando do término de seu afastamento, e cumpra, no mínimo, o total de tempo em igual

período ao que o docente esteve em afastamento para pós-graduação. Importante
ressaltar que o Professor Walter Oleiro, em seu Processo de afastamento para pósgraduação nesta Instituição, assinou um Termo de Compromisso, em que está de acordo
com o cumprimento de tempo de serviço, como servidor ativo locado no ICEAC, em
igual período ao utilizado enquanto afastado para sua pós-graduação – doutoramento.
Além desta informação, a Direção do ICEAC, acompanhando o trabalho do Professor
Walter Oleiro junto ao grupo de colegas que atuam na grande área de Ciências
Contábeis, em que o professor atua, dá ciência de sua intensa participação no
desenvolvimento e promoção desta área na Universidade FURG, em nível de pósgraduação, atuando no curso de Especialização em Ciências Contábeis e, desde 2014,
participando e incentivando a proposta de desenvolver a pós-graduação em nível de
Mestrado Acadêmico, proposta esta já encaminhada à CAPES, razão também que
explica a dedicação do Professor Walter Oleiro ao alcance do título de Doutor, e no
planejamento de seu trabalho no curso de Mestrado em Ciências Contábeis.” O
documento, na íntegra, é anexado a esta Ata. Todos os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido documento Ad Referendum, que foi
anexado, como complemento, ao Processo de solicitação de prorrogação de afastamento
para pós-graduação do Prof. Walter Oleiro.. 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

