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ATA Nº 10/2016
Aos 19 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 extraordinariamente 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. MSc. André das Neves Dameda,
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis; Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores
Souza, Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano Cruz representado os docentes do curso de Ciências
Contábeis, Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila, Prof. MSc. Luciane Schmitt, representando os docentes do
curso de Administração; Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto, representando os docentes do curso
de Ciências Econômicas; Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci, representando a Coordenação do
Curso de Mestrado em Administração; Assistente Administrativo Antônio Marcos Monte
Giambastiani, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof. Dr. Alexandre
Costa Quintana; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado; Prof. Dr. Cássius Rocha de Oliveira;
Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira. ASSUNTO ÚNICO: Ocupação
de vaga no ICEAC – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah agradeceu a presença dos
colegas, e inicia a reunião com o assunto da pauta, relatando que há uma vaga nova de
consolidação dos cursos da sede, aprovada segundo Deliberação n0 067/2015/COEPEA, da Área
de Conhecimento “Economia”, Matéria: “Economia Ambiental, Economia dos Recursos Naturais
e Teoria Econômica”, para contratação de docente da área da vaga para lotação no ICEAC, no
Campus Carreiros, em Rio Grande. Ao apresentar a origem da vaga, a Profa. Patrízia trouxe dois
assuntos, que foram o motivo da chamada à reunião – ocupação de vaga no ICEAC –, para que o
Conselho também tivesse conhecimento das discussões, encaminhamentos e desse sua opinião.
Na sequência, a Profa. Patrízia expôs a) que recebeu solicitação do Prof. Gabrielito, da área de
Economia do ICEAC – Campus de Santa Vitória do Palmar –, que por processo interno solicitou
ocupar vaga existente no ICEAC/Campus Carreiros, pedindo sua remoção para o ICEAC/Campus
Carreiros, lendo todo o conteúdo do processo encaminhado à Direção do ICEAC pelo Prof.
Gabrielito. A Profa. Patrízia expôs ao Conselho seu parecer negativo sobre esta solicitação,
reconhecendo todo o envolvimento e trabalho compromissado e competente do Prof. Gabrielito,
argumentando, porém, que o solicitante não preenche os quesitos da área da vaga a ser
preenchida. Argumentou que a vaga é da área de Economia Ambiental e dos Recursos Naturais, e
que era condição fundamental que a vaga fosse preenchida neste perfil, sendo esta proposição
uma condição previamente planejada quando do planejamento e implementação do Programa de
PósGraduação em Economia do Mar, ou seja, a contratação de um professor da área específica
de Economia Ambiental e dos Recursos Naturais, justificado pela necessidade de fortificar um
quadro de docentes com esta ênfase profissional de atuação para que possa dar consistência ao
Projeto do Mestrado, aprovado pela CAPES, considerando o equilíbrio no desenvolvimento das
linhas de pesquisas do Programa; b) o outro fato levantado pela Profa. Patrízia foi expor a
condição de um aprovado em concurso realizado em 2016, um candidato com graduação em
Economia, Mestrado em Economia e Doutorando em Economia, estando já aprovado em edital
realizado pelo ICEAC, mas que não foi chamado, tendo ficado em classificação inferior ao
número de vagas no referido concurso em que foi aprovado. Este candidato atua na área de
Economia com ênfase em Economia Ambiental e dos Recursos Naturais. A Profª. Patrízia
manifestouse a favor da sua contratação para ocupação da vaga da área de economia,
considerando que o candidato aprovado preenche os quesitos da área da vaga a ser preenchida.
Diante dos fatos reportados, a sugestão de encaminhamento do Conselho foi levar esta discussão
para que seja desenvolvida no âmbito do grupo da
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para que seja desenvolvida no âmbito do grupo da Área de Economia, do ICEAC  Campus
Carreiros, uma vez que a vaga é da área da economia deste Campus, e também, que esta é uma
prática do Conselho, uma vez que a área da vaga é da Economia, e em geral, o Conselho, neste
caso, costuma respeitar as decisões específicas de cada área. Todos os membros do Conselho
apoiaram esta sugestão dos membros do Conselho. 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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