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ATA Nº 16/2016

Aos 08 dias do mês de setembro 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 Audrei Fernandes
Cadaval, Vice-Diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval,
Vice-Diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski, Coordenadora do Curso de
Administração; Prof. Dr. Tiarajú Freitas, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Prof.
Dr. André Andrade Longaray, Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em
Administração Pública; Prof. Dr. Décio Dolci Bittencourt, Coordenado do Curso de Mestrado
Acadêmico em Administração – PPGA; Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, Coordenador do
Curso de Mestrado em Economia; Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano Cruz e Prof.ª MSc. Gabriela
Dias, representado os docentes do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo Lessa,
representando os docentes do curso de Ciências Econômicas; Assistente Administrativo
Tatiane Roldão Bastos, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof.ª
MSc. Larissa Ferreira Tavares; Prof. MSc. Vinicius Halmenschlager; Assistente Administrativa
Juliana Teixeira; Administradora Fernanda Geri. INSERÇÃO DE PAUTA: Aprovação
Coordenação do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. 1º ASSUNTO:
Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º
ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Fortalecimento da Associação Ecológica de
Recicladores de São Lourenço do Sul – ASSER – Interessada Prof.ª Márcia Umpierre. A
relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques,
por intermédio do Parecer 29/2016 aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação:
“O referido relatório atesta que o projeto de extensão a ser desenvolvido pela Prof(a) Marcia
Borges Umpierre, será ofertado no Campus de São Lourenço do Sul, e foi criado para este
campus, considerando o perfil socioeconômico da região, bem como o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI da universidade, que tem o objetivo o compromisso
socioambiental e alinhado ao desenvolvimento local, regional, nacional e global. Dessa forma
há a necessidade da criação e implementação de políticas para a formação inicial e
continuada; a abordagem interdisciplinar da complexidade ambiental; a demanda por soluções
tecnológicas de produtos e processos inovadores; a necessidade da nação em produzir
tecnologias sociais com vistas à redução das desigualdades. Desta forma, o referido projeto
de extensão se integra de forma plena à filosofia e vocação da FURG. A carga horária total do
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projeto é de 2636 horas, com o envolvimento de 29 associados da Associação Ecológica de
Recicladores de São Lourenço do Sul, num período de 16 meses (com inicio previsto para
01/09/2016 e término em 12/2017). O projeto será desenvolvido subsidiando a associação no
que tange a estrutura de sua gestão, uma melhor prestação de contas aos associados, bem
como um planejamento financeiro para que a associação tenha continuidade e perpetuidade.”
A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o parecer. 3º ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Mudanças
Climáticas, mineração e as “vozes” dos Andes” – Interessada Prof.ª Adriana Paola Paredes
Peñafiel. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva
Souza, por intermédio do Parecer 32/2016 aprovou o projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “A interessada encaminhou o projeto de pesquisa “Mudanças Climáticas,
mineração e as “vozes” dos Andes”. O objetivo do trabalho é abordar a temática das práticas
locais, analisar as narrativas de populações locais que convivem com projetos de mineração
em diferentes contextos sociais, examinando os conflitos, as colaborações com outros grupos
de diferente regime de relação, que pode contribuir mais a profundidade ao debate das
mudanças climáticas. O estudo envolve tema relevante, as mudanças climáticas e em um
país afetado pelo referido contexto, conforme refere o plano de pesquisa em questão. A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 4º ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Proposta de
Desenvolvimento de Framework para alinhamento estratégico de projetos de inovação
tecnológica baseado em TI” – Interessado Prof. André Longaray - A relatora da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques, por intermédio do
Parecer 28/2016 aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O presente
projeto descreve a proposta de inovação tecnológica referente ao desenvolvimento de um
framework de TI baseado em COBITI, capaz de unir os objetivos do negócio (metas da
empresa) com os objetivos da TI, provendo métricas e modelos de maturidade para avaliar a
satisfação o cumprimento das metas, identificando as responsabilidades associadas aos
processos. O Framework de alinhamento de projetos de inovação em TI para pequenas
empresas será disponibilizado em flowcharts computacionalmente implementados na
ferramenta BizAgi Process Modeler. O referido relatório atesta que o projeto a ser
desenvolvido pelo Prof. Dr. André Andrade Longaray é de grande importância para o Instituto
de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, tendo em vista que o
framework desenvolvido na proposta terá impacto direto nas empresas incubadas na
INNOVATIO que venham a desenvolver projetos de inovação na linha da TI bem como em
órgãos que apoiem e fomentem o desenvolvimento de micro e pequenas empresas.” A
Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 5º ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Perspectivas
comerciais do Mercosul: uma análise institucional e setorial” Interessado Prof. Jorge Alberto
Orellana - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva
Souza, por intermédio do Parecer 34/2016 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 realizar análise empírica e histórica dos determinantes do desenvolvimento do
MERCOSUL no período de 1993 a 2015. O tema sob investigação é relevante e o plano
contempla requisitos de uma pesquisa científica.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 6º ASSUNTO:
Aprovação de parecer de afastamento do 2º semestre de 2015 – Interessado Prof. Rodrigo
Gonçalves - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva
Souza, por intermédio do Parecer 33/2016 aprovou o relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O professor Rodrigo encaminhou seu 5° Relatório de Afastamento para
realização do doutorado. Durante o segundo semestre de 2015, cursou a disciplina de
Macroeconomia e continuou o desenvolvendo do plano d tese, iniciado no primeiro semestre
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de 2015. A avaliação do orientador Gustavo Inácio de Moraes, em relação ao desempenho do
orientando é “muito bom”. o relatório demonstra cumprimento satisfatório das atividades
realizadas.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 7º ASSUNTO: Aprovação de parecer de afastamento
do 1º mês de 2016 – Interessado Prof. Rafael Pereira - A relatora da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques, por intermédio do Parecer
30/2016 aprovou o relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório
atesta que o Prof. Rafael Mesquita Pereira, no primeiro mês de afastamento (2016), ingressou
no Curso de Pós Graduação Stricto Sensu em Economia Aplicada/USP. De acordo com o
relatório de afastamento apresentado pelo mesmo, deu início ao curso, tendo como orientador
de Tese o Prof. Alexandre Nunes de Almeida. A data provável para qualificação da Tese é
02/2018 e defesa 02/2019.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 8º ASSUNTO: Aprovação de
parecer de afastamento do 1º semestre de 2016 – Interessado Prof. Rafael Pereira - A
relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques,
por intermédio do Parecer 31/2016 aprovou o relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O referido relatório atesta que o Prof. Rafael Mesquita Pereira, no primeiro
semestre de afastamento (2016), ingressou no Curso de Pós Graduação Stricto Sensu em
Economia Aplicada / USP. De acordo com o relatório de afastamento apresentado pelo
mesmo, foram cursadas as seguintes disciplinas: Disciplinas/ Créditos: - Micro Economia III 08 créditos,- Economia Brasileira – 08 créditos,- Macroeconomia II – 08 créditos,- Temas da
Atualidade em Economia Aplicada – 06 créditos,- Modelos Aplicados de Equilíbrio Geral – 08
créditos, Situação da Tese – elaborando Plano de Trabalho, Orientador: Prof. Dr. Alexandre
Nunes de Almeida.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 9º ASSUNTO: Aprovação de solicitação para
participação da Prof.ª Gabriela Dias no curso de Especialização em Ciências Contábeis – A
Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, colocou para aprovação a solicitação de
participação da Prof.ª Gabriela Dias no curso de Especialização em Ciências Contábeis da
FURG. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
solicitação. 10º ASSUNTO: Aprovação de solicitação para participação da Prof.ª Lívia D’Ávila,
para ministrar aula no MBA da IDEAU em Bagé - A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes
Cadaval, colocou para aprovação a solicitação de participação da Prof.ª Lívia D’Ávila, para
ministrar aula no MBA da IDEAU em Bagé, observando que não haverá impacto em suas
atividades na FURG. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida solicitação. 11º ASSUNTO: Aprovação de solicitação para participação do Prof.
Gabrielito Menezes, em banca de projetos de tese no PPGE/PUCRS - A Vice-Diretora Prof.ª
Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, colocou para aprovação a solicitação de participação do Prof.
Gabrielito Menezes, em banca de projetos de tese no PPGE/PUCRS, observando que não
haverá impacto em suas atividades na FURG. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 12º ASSUNTO: Aprovação da alteração no
corpo docente do Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal - A Vice-Diretora
Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, colocou para aprovação a alteração no corpo docente
do Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal, em razão de impedimentos
particulares de três professores da primeira oferta do curso para reintegrarem a reoferta. Com
isso os professores Dr. Vilmar Antônio Gonçalves Tondolo – Disciplina Planejamento
Estratégico Governamental, Dr.ª Flávia Regina Czarneski – Disciplina Políticas Públicas, Dr.ª
Débora Gomes Machado – Disciplina Monografia e MSc. Lucas Cerqueira – Disciplina
Estados e Problemas Contemporâneos, passam a integrar o quadro docente do curso. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a alteração. 13º ASSUNTO:
Aprovação da reoferta do Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal no polo de
Santo Antônio da Patrulha - A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, colocou
para aprovação da reoferta do Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal no polo
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de Santo Antônio da Patrulha ofertando 35 vagas, assim como também será reofertado o
curso nos polos de Novo Hamburgo (35 vagas), Picada Café (35 vagas) e Santana do
Livramento (35vagas). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida reoferta. 14º ASSUNTO: Aprovação da Coordenação do Curso de Especialização em
Gestão Pública Municipal - A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, colocou
para aprovação a recondução do Prof. Dr. André Longaray para atuar como Coordenador do
curso de Especialização em Gestão Pública Municipal tendo também a Prof.ª Dr.ª Débora
Gomes Machado como Coordenadora Adjunta do mesmo. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a indicação para a referida coordenação. 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 A. M. Teixeira
Secretária

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval
Presidente
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