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

Av. Itália, km 8  Rio Grande, RS  CEP 96201900  Brasil  Tel/Fax: 32335081  E
mail: iceac@furg.br  www.iceac.furg.br
ATA Nº 09/2016
Aos 13 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis 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 Audrei Fernandes Cadaval, ViceDiretora do ICEAC; Prof. Dr.
Tiarajú Alves Freitas, Coordenador do Curso de Economia; Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski,
Coordenadora Adjunta do Curso de Administração; Prof. Dr. Gabrielito Rauter Menezes,
Coordenador do Curdo de Comércio Exterior; Prof.ª Dr.ª Liandra Peres Caldasso, Coordenadora
do Curso Gestão de Cooperativa; Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores Souza, Prof.ª
Dr.ª Ana Paula Capuano Cruz, Prof.ª Dr. Lívia D’Ávila, representado os docentes do curso de
Ciências Contábeis; Prof. MSc. Luciane Schmitt, representando os docentes do curso de
Administração; Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto, representado os docentes do curso de
Economia; Assistente Administrativo Antônio Marcos Monte Giambastiani, representando os
técnicos administrativos; Discente Júlia Schmidt, representando os discentes do curso de
Administração. CONVIDADOS: Prof. Dr. Vilmar Antônio Gonçalves Tondolo; Prof. Dr.
Alexandre Costa Quintana; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira.
INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Indicação para Coordenação do curso de Especialização em
Ciências Contábeis; 2) Aprovação “Ad Referendum” 66/2016 – Homologação dos inscritos,
cronograma e pontos do concurso. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada
por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Relatório de afastamento da Prof.ª
MSc. Blanca Lila Gamarra Morel – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação o relatório de afastamento do 2º semestre de 2015. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido relatório. 3º ASSUNTO: Solicitação para
prorrogação de afastamento da Prof.ª MSc. Suzana Malta  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação a solicitação de prorrogação de afastamento da Prof.ª MSc.
Suzana Malta, a referida solicitação já passou pela reunião de NDE do curso de Administração e
conforme ata 03/2016 o NDE foi favorável à prorrogação do afastamento parcial pelo período de
mais um ano. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a prorrogação
do afastamento. 4º ASSUNTO: Aprovação da indicação para representação dos técnicos
administrativos no conselho  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a indicação para representação dos técnicos administrativos no conselho, devido ao
fato de o atual representante, o colega Aléssio Almada da Costa, ter se desligado do cargo de
Economista – classe de técnico administrativo, passando a atuar como docente. Sendo assim, está
sendo indicado o Assistente Administrativo Antonio Marcos Monte Giambastiani para ser
representante titular e a assistente administrativa Tatiane Roldão Bastos para ser suplente. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida representação. 5º
ASSUNTO: Aprovação da indicação para representação dos docentes do curso de Administração
 A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a indicação para
representação dos docentes do curso de Administração devido ao fato de o atual representante o
Prof. Dr. Décio Dolci Bittencourt estar passando a atuar como Coordenador Adjunto do Curso de
Mestrado em Administração. Sendo assim está sendo indicada a Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila para ser
representante titular e o Prof. MSc. Leonardo Lisboa Pereira para ser suplente. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida representação. 6º ASSUNTO:
Aprovação de criação de disciplina no ICEAC e atendimento quanto a alterações em
oferecimento de disciplinas no curso de Sistemas de Informação  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou para aprovação junto ao Conselho do ICEAC a solicitação da Unidade
C3, em atendimento ao Memorando 71/2015C3, de alteração curricular do Bacharelado em
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Sistemas de Informação. Como a solicitação envolveu alterações em disciplinas específicas da
Área da Administração, após consulta e sugestão do grupo de professores da Área de
Administração, este grupo aprovou a proposta solicitada via o Memorando 71/2015C3, que
procede com o seguinte texto: o grupo aprova a alteração curricular do Bacharelado em Sistemas
de Informação, no que tange às seguintes modificações: a exclusão das disciplinas 07143 
Organização e Métodos, 07178  Formação Empreendedores e 07238  Introdução à
Administração, a inclusão da disciplina já existente 07277  Planejamento e Gestão de Projetos, e
a criação das novas disciplinas 07316  Fundamentos de Administração e 07xxx  Governança de
TI, sendo que, para esta última disciplina solicitada a como “inclusão”, disciplina de Governança
de TI, o grupo, neste mesmo assunto de pauta, encaminha ao Conselho sua criação para
aprovação na Unidade ICEAC, com a seguinte constituição: Disciplina: Governança de
Tecnologia de Informação, Carga horária total de 45 horas, Créditos: 3, Ementa: Teorias de base.
Governança corporativa. Governança de TI: conceitos e definições. Principais mecanismos e
práticas: comitês e frameworks (BSC, CobiT, ITIL, PMBOK, Six Sigma, ISO17799). Qualidade
e modelos de maturidade (ISO, CMM, CMMI, MPS.BR). TI verde. Na sequência, os membros do
Conselho aprovaram, por unanimidade, o conjunto encaminhado pelo grupo da Área de
Administração, no que referese ao Memorando 71/2015CE e à criação da Disciplina de
Governança de Tecnologia de Informações. 7º ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto
“Impacto da adoção de tecnologias de informação em unidades de saúde localizadas no Rio
Grande do Sul – Interessado Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi  O relator da Câmara de
Pesquisa e PósGraduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 08/2016
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." O estudo tem o
objetivo de analisar o impacto da adoção de tecnologias de informação em unidades de saúde
localizadas no Rio Grande do Sul. O estudo é importante em função de sua intenção, contribuir
para a eficiência e melhoria dos serviços na área da saúde e há poucos estudos sobre identificação
e mensuração da adoção da TI no Brasil.” 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 “Atividade de estágio: como contribuir para a formação
profissional e qualidade de vida dos estagiários” – Interessada Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski  O
relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio
do Parecer 09/2016, 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. O estudo tem o objetivo de analisar as atividades de estágio realizadas pelos estudantes
do ICEAC entre os anos de 2014 e 2015, visando identificar a contribuição profissional e QVT
dos estagiários. O estudo é relevante em função do tema e do objeto escolhido para análise.” A
Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o Parecer da Câmara. 9º ASSUNTO: Aprovação de Relatório de afastamento –
Interessado Prof. MSc. Ricardo Leal  O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof.
Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 10/2016 aprovou o projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: “O professor Ricardo Aguirre Leal encaminhou seu 1° Relatório de
Afastamento para realização do doutorado, em Economia com concentração em Economia
Aplicada, na UFRGS, com orientação do professor Flávio Tosi Feijó. A integralização dos
créditos e a qualificação estão previstas para o 2° semestre de 2016, e defesa da tese está prevista
para março de 2018. O relatório apresenta as principais atividades previstas no processo de
doutoramento.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 10º ASSUNTO: Aprovação de Relatório de
afastamento – Interessado Prof. MSc. Ricardo Frio  O relator da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 11/2016 aprovou o
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O professor Ricardo Saraiva Frio encaminhou
seu 1° Relatório de Afastamento para realização do doutorado, em Administração, com
concentração em Marketing, no Programa de Pósgraduação em Administração – UFRGS, e
orientação do professor Fernando Bins Luce. A integralização dos créditos está prevista para o 2°
semestre de 2017, a qualificação para 1° semestre de 2018 e a defesa da tese para fevereiro de
2019. O relatório apresenta as principais atividades previstas no processo de doutoramento.” A
Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o Parecer da Câmara. 11º ASSUNTO: Aprovação de Relatório de afastamento –
Interessado Prof. MSc. Andréa Carvalho  O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação,
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Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 12/2016 aprovou o projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “A professora Andréa Bento Carvalho encaminhou seu 2°
Relatório de Afastamento para realização do doutorado. Durante o segundo semestre de 2015,
cursou seis (6) créditos em disciplinas, restando nove (9) créditos para integralização. A tese, sob
orientação do professor Gustavo Inácio de Moraes, encontrase em fase preliminar e a
qualificação está prevista para agosto de 2016. O relatório demonstra cumprimento satisfatório
das atividades realizadas.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 12º ASSUNTO: Aprovação para
participação em banca de defesa – Interessa Prof.ª Dr.ª Anne Pinheiro Leal  A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a solicitação de participação em banca de
defesa do Eduardo Cristello. A dissertação leva por título: "Remuneração variável e
individualização dos salários no trabalhador do comércio da cidade de Rio Grande/RS: entre a
competição e a cooperação". A banca ocorrerá no dia 18/05 no IFISP/UFPel. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida participação. 13º ASSUNTO:
Aprovação de participação na equipe de trabalho do “IV Congresso Brasileiro de Estudos
Organizacionais” – Interessado Prof. Dr. Márcio Bauer  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah, colocou para aprovação a solicitação do Prof. Dr. Márcio Bauer para participação na
equipe de trabalho do “IV Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais”. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida participação. 14º ASSUNTO:
Aprovação “Ad Referendum” – Homologação dos candidatos aprovados no concurso de edital
04/2016, Proc. 23116.00781/201614  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou
para aprovação o “Ad Referendum” referente à homologação dos candidatos aprovados no
concurso de edital 04/2016, Proc. 23116.00781/201614. Sendo assim, foram aprovados os
seguintes candidatos: 1º) Desiréé Fripp dos Santos com nota 8,83 (oito pontos e oitenta e três
décimos), 2º) Henrique Braustein Raskin com nota 6,18 (seis pontos e dezoito décimos) e 3º)
Octávio de Castilhos Badia com nota 5,60 (cinco pontos e sessenta décimos). Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida homologação. 15º ASSUNTO:
Aprovação de Participação como professor colaborador do PPGA da Universidade de Caxias do
Sul – Interessado Prof. Dr. Vilmar Tondolo  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a solicitação realizada pelo Prof. Dr. Vilmar Tondolo para Participação
como professor colaborador do PPGA da Universidade de Caxias do Sul, sem ônus para a
Unidade ICEAC e FURG. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida solicitação. 16º ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Empregabilidade das
pessoas com deficiência: Uma análise para o mercado de trabalho brasileiro a partir dos censos
20002010 – Interessado Prof. Dr. Gibran Teixeira  O relator da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 14/2016 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. O estudo tem o intuito de
tem por objetivo avaliar a inserção dos trabalhadores brasileiros com deficiência a partir dos
dados do Censo de 2000 e 2010. A inclusão de pessoas com necessidades especiais constitui tema
de expressiva relevância socioeconômica e o plano contém elementos que o caracterizam como
um projeto de pesquisa acadêmica.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 17º ASSUNTO:
Aprovação de parecer do projeto “Acesso de Informação: diagnóstico dos gastos públicos para
manutenção dos agentes políticos a nível federal” – Interessado Prof. Alexandre Quintana  O
relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio
do Parecer 13/2016 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. O estudo tem por objetivo analisar informações divulgadas pelas instituições públicas
federais, por meio de seus portais de transparência, no que se refere aos gastos relacionados aos
agentes políticos em suas funções. O tema é atual e relevante sob ponto de vista
socioeconômico.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 18º ASSUNTO: Aprovação de parecer do
projeto “Avaliação de desempenho: um estudo em empresas de pequeno e médio porte.”
Interessada Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila. O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof.
Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 15/2016 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. O estudo visa identificar formas de avaliação de
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desempenho operacional de empresas de pequeno e médio portes. O expressivo contingente de
empresas com tais portes no contexto brasileiro, assim como a importância social e econômica
das mesmas, revelam a relevância do trabalho.” A Câmara aprovou o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 19º
ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Implementação e desempenhos das operações e
logística sustentáveis: Um estudo sob a ótica das capacidades organizacionais.” – Interessado
Prof. Dr. Vilmar Tondolo  O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof. Dr. Altamir
da Silva Souza, por intermédio do Parecer 16/2016 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. O estudo tem por objetivo compreender o papel d
trajetória e do desenvolvimento de recursos e de capacidades para a Implementação e
desempenho das operações e logística sustentáveis. O tema é atual e relevante e plano contém
elementos que caracterizam um projeto de pesquisa acadêmica.” A Câmara aprovou o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara.
20º ASSUNTO: Indicação para Coordenação do curso de Especialização em Ciências Contábeis
 A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a indicação dos seguintes
nomes para atuarem na Coordenação do curso de Especialização em Ciências Contábeis: Prof.ª
Dr.ª Ana Paula Capuano Cruz (Coordenadora) e Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon
(Coordenador Adjunto). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
indicação. 21º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” 66/2016 – Homologação dos inscritos,
cronograma e pontos do concurso  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação o “Ad Referendum” 66/2016 o qual se trata das homologações dos inscritos,
cronograma e pontos do concurso o referido segue em anexo. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad Referendum”. ASSUNTOS GERAIS: 1) Os
alunos dos cursos de Administração e Economia demonstraram ao conselho o interesse de
realizarem um pedido de abertura de empresa júnior. O conselho propôs que fosse agendada uma
próxima reunião, para tratar deste assunto, e que os referidos alunos preparassem uma proposta a
ser apresentada juntamente com a lei regulamentadora. 2) A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento de todos, que os diretores das unidades foram convidados
para uma reunião na quintafeira dia 12/05, na Reitoria, onde foram informados diferentes
assuntos:  sobre o orçamento da Universidade, o Próreitor de Planejamento, Mozart apresentou
dados, e em breve, o Instituto receberá informações sobre seu respectivo valor de orçamento,
sendo assim neste primeiro momento a Direção optou por aguardar as cifras, antes de realizar
despesas como diárias, reembolsos, e afins;  sobre as regras às candidaturas/eleições para
Reitoria, a Reitora apresentou proposta com calendário antecipado para este ano, e que levará ao
órgão competente para aprovação;  sobre a estrutura de funcionamento dos campus fora da sede,
o Professor Piccoli, membro da comissão que foi nomeada para estudar uma proposta para tal,
apresentou o andamento dos trabalhos nesta atividade, e o tema mais levantado, dos diretores, foi
a questão presente nos campus, dos professores, quanto a pertencerem ou não às suas Unidades
de origem de vaga contratual, numa perspectiva futura de independência funcional destes
campus. Ainda sobre este último assunto, ficou claro que, no momento, estão sendo ainda
coletadas informações, estudadas condições passíveis de organização estrutural de
funcionamento, e demais aspectos relacionados ao funcionamento destes campus, ou seja, uma
constituição de proposta em andamento, que no futura terá de ser debatida com a comunidade
universitária. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata,
que vai assinada pela presidente e pela secretária.

Juliana de Araujo Machado Teixeira
Secretária

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
Presidente
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