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ATA Nº 11/2016
Aos 09 dias do mês de junho 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 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. Dr. André Andrade Longaray, Coordenador do Curso de
Mestrado em Administração; Prof. Dr. Gabrielito Rauter Menezes, Coordenador do Curso de
Comércio Exterior; 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. MSc. Leonardo
Lisboa Pereira, Prof. MSc. Luciane Schmitt, representando os docentes do curso de
Administração; Assistente Administrativo Antônio Marcos Monte Giambastiani, representando
os técnicos administrativos; Discente Júlia Schmidt, representando os discentes do curso de
Administração. CONVIDADOS: Prof. Dr. Alexandre Costa Quintana; Assistente Administrativa
Juliana de Araujo Machado Teixeira. INSERÇÃO DE PAUTA: Apresentação da PROEXC. 1º
ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros
presentes. 2º ASSUNTO: Apresentação da PROEXC – A Diretora de Extensão Lúcia Regina
Nobre, apresentou ao conselho a nova política de extensão da universidade fundamentada na
resolução 027/2015 – CONSUN. A referida esclareceu as dúvidas dos docentes em relação à
política de extensão e aos registros necessários. Os membros do Conselho agradeceram a
presença da Diretora Lúcia Nobre, levantando alguns pontos que estavam sendo discutidos, já
internamente no ICEAC, quanto a atividades de extensão, sendo o tema finalizado com a ressalva
da importância de desenvolvimento desta atividade junto à Unidade e à FURG. 3º ASSUNTO:
Aprovação de Relatório de afastamento – Interessada Prof. MSc. Cristiane Gularte Quintana  A
relatora da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof.ª MSc. Flávia Jacques, por intermédio do
Parecer 17/2016, aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório
atesta que a Prof(a) MSc. Cristiane Gularte Quintana, no primeiro mês de afastamento (2016),
ingressou no Curso de Pós Graduação Stricto Sensu em Educação Ambiental em Abril/2016 e
cumprira o seguinte cronograma abaixo, e terá como Professor Orientador a Prof(a) Dra. Lúcia de
Fatima Socoowski de Anello: Disciplinas/ Créditos:  Diálogos de Educação Ambiental – 03; 
Compreender a Legislação Ambiental – 02;  Pertencimento – 02;  Seminário de Tese – 12; 
Demais componentes Curriculares – 21;  Disciplinas Eletivas – 08; A data provável de
qualificação prevista é 08/agosto/2018; A data provável da integralização dos créditos é
dezembro/2017; A data provável de defesa da Tese é fevereiro/2020.” A Câmara aprovou o voto
da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 4º
ASSUNTO: Aprovação do Projeto “Tutoria: Um estudo das competências e Dificuldades na
Função de Tutor em Cursos de Graduação a Distância” – Interessada Prof.ª Drª. Flávia Regina
Czarneski Costa. A relatora da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof.ª MSc. Flávia Jacques,
por intermédio do Parecer 18/2016 aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O
referido relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido pela Prof(a) Dra. Flávia Regina
Czarneski Costa é de grande importância para o Instituto de Ciências Econômicas,
Administrativas e Contábeis – ICEAC, por desenvolver uma pesquisa que possibilitará a
percepção dos tutores que atuam na educação a distância dos cursos da FURG sobre sua própria
atuação e competências. Outrossim, auxiliará as instituições de ensino no processo de formação e
aperfeiçoamento de seus tutores.” A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 5º ASSUNTO: Aprovação do
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Projeto “Empreendedorismo e Corrupção: Uma análise empírica para países selecionados” –
Interessado Prof. Dr. Gabrielito Rauter Menezes  A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Jacques, por intermédio do Parecer 19/2016 aprovou o projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser
desenvolvido pelo prof. Dr. Gabrielito Menezes, Prof(a) Dra. Vivian dos Santos Queiroz e
Mestranda Bruna Teixeira Baungarten é de grande relevância para o Instituto de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, por desenvolver uma pesquisa inovadora em
relação à literatura existente sobre o tema “corrupção”, sendo esta abrangente em nível
internacional. Ainda, a mesma intenciona fornecer subsídios para as políticas públicas e privadas,
para uma melhor orientação de estratégias em prol a um ambiente empreendedor, o que colabora
diretamente com o desenvolvimento de novas pesquisas.” A Câmara aprovou o voto da relatora.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 6º ASSUNTO:
Aprovação do Projeto “Sistemas de Controle Gerencial como Antecedente do Desempenho
Organizacional: uma análise a partir da perspectiva das alavancadas de controle” – Interessada
Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano Cruz  A relatora da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, Prof.ª
MSc. Flávia Jacques, por intermédio do Parecer 19/2016 aprovou o projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o projeto a ser desenvolvido pela Prof(a)
da Prof(a) Dra. Ana Paula Capuano da Cruz é de grande importância para o Instituto de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, por desenvolver uma pesquisa que
demonstrará o quanto o uso do sistema de controle gerencial afeta o desempenho organizacional,
o que auxilia diretamente os gestores em sua visão de como o controle de gerencial pode ser
utilizado para o atingimento de metas estratégicas. Outrossim, a referida pesquisa será
desenvolvida com o auxilio de um aluno bolsista, com carga horária de 20 horas semanais (a
serem cumpridas na FURG), o que contribui para o estímulo e envolvimento dos alunos da
graduação nas pesquisas científicas.” A Câmara aprovou o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 7º ASSUNTO: Aprovação do
resultado final do concurso público de processo nº 23116.002133/201694 – A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o ‘Ad Refendum’ 72/2016, o qual consta os
candidatos aprovados no concurso, nesta ordem: 1º lugar) Gabriel Costeira Machado; 2º lugar)
Fernanda Lopes Johnston e em 3º lugar) Juliano Vargas. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido ‘Ad Referendum’. 8º ASSUNTO: Aprovação do
calendário de reuniões do conselho para o 2º semestre do ano de 2016. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o seguinte calendário de reuniões do conselho
para o 2º semestre do ano de 2016: 14/07/2016; 11/08/2016; 08/09/2016; 13/10/2016; 10/11/2016
e 08/12/2016. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o calendário de
reuniões. 9º ASSUNTO: Aprovação da Adesão ao PROFIAP  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou para aprovação a adesão e o regulamento do PROFIAP, solicitando que o
coordenador regional Prof. Dr. André Longaray apresentasse ao conselho a estrutura do curso.
Sendo assim, o Prof. Dr. André Longaray, apresentou o PROFIAP – Mestrado Profissional em
Administração Pública, explicando que este curso tem modalidade em rede nacional, tendo como
área de concentração ‘Administração Pública’ e como linhas de pesquisas ‘Gestão Pública’ e
‘Gestão Organizacional’. Tendo como disciplinas e professores do quadro: 1) Estado, Sociedade e
Administração Pública (Prof. Eder Dion de Paula Costa); 2) Teoria das Organizações (Prof.ª
Anne Pinheiro Leal); 3) Métodos de Pesquisa Aplicados a Gestão Pública (Guilherme Lerch
Lunardi); 4) Finanças Públicas e Gestão Orçamentária (Prof. André Andrade Longaray); 5)
Formulação de Políticas Públicas (Prof. Gibran da Silva Teixeira); 6) Gestão de Projetos Públicos
(Prof. Décio Bittencourt Dolci), 7) Trabalho de Conclusão Final (Prof. Orientador); 8) Práticas de
Produção Técnico Científica (Prof. André Andrade Longaray); 9) Direito Administrativo (Prof.
Rafael Fonseca Ferreira); 10) Gestão Pública (Prof.ª Audrei Fernandes Cadaval). 11)
Administração Estratégica (Lívia Castro D’Ávila); 12) Gestão Social e Ambiental (Prof. Márcio
André Leal Bauer); 13) Projeto Organizacional (Prof.ª Flávia Regina Costa Czarneski); 14)
Elaboração e Análise de Projeto (Prof. Décio Bittencourt Dolci); 15) Tópicos Especiais em
Gestão Pública I (Prof. Paulo Renato Lessa Pinto) e 16) Tópicos Especiais em Gestão Pública II
(Prof. Tiarajú Alves de Freitas). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade adesão e o regulamento. 10º ASSUNTO: Aprovação do processo de progressão do
Prof. Guilherme Lunardi – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação
o processo de progressão do Prof. Guilherme Lunardi. Sendo assim, o presidente da comissão
avaliadora, Prof. Dr. André Andrade Longaray, fez a leitura do relatório final, onde se apresenta a
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seguinte conclusão: “Tendo em vista o atendimento de todos os requisitos previstos na
deliberação nº 083/2014, os integrantes da comissão de avaliação são de parecer favorável à
progressão funcional do Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi, da classe de professor adjunto para a
classe de professor associado.” Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o processo de progressão. 11º ASSUNTO: Aprovação de Indicação para
representação no CONSUN  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
conhecimento de todos, que devido ao aumento no número de docentes no quadro do ICEAC,
temse a necessidade de mais uma representação no CONSUN. Sendo assim, ficou definido que o
ICEAC faria uma chamada a todos os docentes da Unidade, para aqueles que se interessem a se
candidatar representante da Unidade no CONSUN, que se manifestem junto à Direção, para que
seja organizada, em tempo curto, esta participação. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida definição. 12º ASSUNTO: Processo de inserção de pauta
para matérias solicitadas ao conselho – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou
para conhecimento de todos a proposta de que, a partir deste momento, as solicitações de inserção
de pauta devem ser realizadas até o dia 20 de cada mês, para que sejam incluídas na pauta da
reunião seguinte, devendo as referidas serem solicitadas usando o site do ICEAC. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o processo. 13º ASSUNTO: Processo de
solicitações de demandas ao ICEAC  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
conhecimento de todos que, em razão da nova estruturação do site do Instituto, propondo aos
membros do Conselho que as solicitações de demandas no ICEAC, a partir desse momento,
devem passar a serem realizadas via site. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido procedimento. No encaminhamento deste e demais procedimentos de
agilização e automação na Unidade, a Professora Anne sugeriu que fosse estudada a possibilidade
de envio das solicitações usando diretamente o Sistema da FURG, tendo esta sugestão sido
aprovada por todos os membros presentes, complementando que uma vez pronto este
procedimento, não seria mais necessária sua aprovação em Conselho, já valendo a partir desta
Ata. Todos os membros foram unânimes em aprovar esta complementação nos encaminhamentos
de procedimentos internos ao ICEAC. 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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