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Aos 10 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, no mini
auditório Prof. Leon Coutelle Filho, Bloco E do Complexo Administrativo, Campus Carreiros,
reuniu-se ordinariamente o conselho da Unidade Instituto de Ciências Econômicas,
Administrativas e Contábeis, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Patrizia Raggi Abdallah, Diretora
do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª Patrizia Raggi Abdallah, Diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª
Audrei Fernandes Cadaval, Vice-Diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski,
Coordenadora do Curso de Administração; Prof. Dr. Tiaraju Freitas, Coordenador do Curso de
Ciências Econômicas; Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso, Coordenadora do Curso de Gestão de
Cooperativas; Prof. Dr. Gibran Teixeira, Coordenador do Curso de Mestrado em Economia;
Prof.ª Dr.ª Lívia D´Ávila e Prof.ª MSc. Luciane Schimitt, representando os docentes do curso
de administração; Prof.ª Dr.ª Ana Paula da Cruz e Prof.ª MSc. Giovana Souza, representando
os docentes do curso de ciências contábeis; Prof. Dr. Paulo Lessa Pinto, representando os
docentes do curso de ciências econômicas. CONVIDADOS: Prof.ª MSc. Gabriela Dias; Prof.
Dr. Alexandre Quintana, Prof. Dr. Vinicius Halmenschlager, discente Endara Lima, Adm.ª
Fernanda Geri Bohlke Hobus. INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Alinhamento das eleições para
coordenações de curso e direção do ICEAC; 2) Cronograma do processo eleitoral para
coordenadores de curso; 3) Aprovação de Projeto de Pesquisa – Interessada Prof.ª Dr.ª
Liandra Caldasso; 4) Aprovação de participação em Projeto de Extensão – Interessada Prof.ª
Dr.ª Liandra Caldasso; 5) Aprovação de Projeto de Extensão – Interessada Prof.ª Dr.ª Patrizia
Raggi Abdallah; 6) Aprovação de alteração na Coordenação do Curso de Graduação em
Comércio Exterior; 7) Aprovação de participação em evento – Interessado Prof. MSc. Lucas
Cerqueira. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade
pelos membros persentes. 2º ASSUNTO: Homologação do encerramento do processo
eleitoral para Direção do ICEAC – quadriênio 2017-2020. Conforme Ata 01/2016 da comissão
de pesquisa de opinião composta pelos membros: Prof. Dr. Alexandre Quintana (presidente);
Adm. Fernanda Geri Bohlke Hobus e discente Paulo Eduardo Braga datada de 26 de outubro
de 2016, “Houve a inscrição de apenas uma chapa composta da seguinte forma: Diretora –
Patrízia Raggi Abdallah; Vice-Diretora – Audrei Cadaval e Terceiro Nome – Débora Gomes
Machado. Desta forma, considerando o exposto no artigo 22 da regulamentação da pesquisa
de opinião para Diretor e Vice-Diretor do ICEAC, ‘Após escolhida a Comissão e encerradas as
inscrições, havendo somente uma chapa inscrita, esta pode ser homologada pelo Conselho
do Instituto sem a necessidade de abertura de processo eleitoral’, a Comissão de Pesquisa de
Opinião encaminha a chapa inscrita para homologação pelo Conselho do Instituto, encerrando
o processo eleitoral.” A prof.ª Drª Patrizia coloca em votação o encaminhamento da comissão.
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Os membros do conselho presentes aprovam por unanimidade a homologação da chapa
inscrita para a gestão do ICEAC no quadriênio 2017-2020 composta pela Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah – Diretora; Prof.ª Dr.ª Audrei Cadaval – Vice-Diretora; e Prof.ª Dr.ª Débora
Gomes Machado – Terceiro nome. Bem como, aprovam o encerramento do processo
eleitoral. 3º ASSUNTO: Alinhamento das eleições de Coordenações de Curso e Direção do
ICEAC. A Prof.ª Dr.ª Patrizia Raggi Abdallah propõe ao Conselho do ICEAC que as eleições
para coordenadores de curso do ICEAC ocorram sempre alinhadas às eleições para Direção
do Instituto e a cada dois anos. Ficando assim acordado que os coordenadores que, por
ventura, assumam a gestão da coordenação em meio de mandato, só atuarão até o final do
mandato estipulado pelas eleições ocorridas. Os membros do conselho aprovam por
unanimidade a proposição da Diretora. 4º ASSUNTO: Aprovação da Recomposição do
Conselho do ICEAC. Tendo em vista a aprovação do novo Regimento do ICEAC e sua
entrada em vigor a partir desta, a Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia coloca em votação a aprovação
da Recomposição do Conselho do ICEAC que terá vigor até final do ano corrente, podendo
haver alterações em janeiro de 2017 devido às eleições para Coordenadores de Curso, bem
como, possíveis alterações na composição dos Núcleos de Área e das Câmaras. Propõe,
ainda, que pela representatividade em número de matrículas, a composição dos discentes
(em número de 3 titulares e 3 suplentes) terá como titulares os alunos dos cursos de
graduação em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e suplentes o aluno
do curso de pós-graduação e os alunos dos cursos de graduação em Gestão de Cooperativas
e Comércio exterior, sendo a proposição aprovada por unanimidade pelos membros
presentes. A composição do conselho do ICEAC até 31 de dezembro de 2016 é colocada
para votação como segue: Prof.ª Dr.ª Patrizia Raggi Abdallah – Diretora; Prof.ª Dr.ª Audrei
Cadaval – Vice-Diretora; Prof. Dr. Décio Dolci – Coordenador Interino do Mestrado em
Administração; Prof. Dr. Gibran Teixeira – Coordenador do Mestrado em Economia tendo
como suplente a Prof.ª Dr.ª Vivian Queiroz – Coordenadora adjunta; Prof. Dr. Tiarajú Alves de
Freitas – Coordenador do curso de Graduação em Ciências Econômicas tendo como suplente
o Prof. Dr. Cassius Oliveira – Coordenador Adjunto; Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski –
Coordenadora do curso de Graduação em Administração tendo como suplente o Prof. MSc.
Lucas Cerqueira – Coordenador Adjunto; Prof. MSc. André Dameda – Coordenador do Curso
de Ciências Contábeis tendo como suplente a Prof.ª MSc. Flávia Jacques – Coordenadora
Adjunta; Prof.ª Dr.ª Cíntia Amaral – Coordenadora do curso de Comércio Exterior tendo como
suplente o Prof. Dr. Jorge Aragon – Coordenador Adjunto; Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso –
Coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas tendo como suplente a
Prof.ª Dr.ª Adriana Peñafiel – Coordenadora Adjunta; O Prof. Dr. André Longaray –
Coordenador do Mestrado Profissional em Administração Pública; os Profs. Dr. Paulo Renato
Lessa Pinto e MSc. Carla Terezinha Rodrigues como representantes docentes do curso de
Ciências Econômicas, tendo como suplentes, respectivamente, os profs. Dr. Cristiano Oliveira
e Dr. Rodrigo Ávila; as profs. MSc. Luciane Schmitt e Dr.ª Lívia D´Ávila como representantes
dos docentes do curso de Administração, tendo como suplentes, respectivamente, os Profs.
Dr. Márcio Bauer e MSc. Leonardo Pereira; as profs. MSc. Giovana Souza e Dr.ª Ana Paula
da Cruz como representantes dos docentes do curso de Ciências Contábeis, tendo como
suplentes, respectivamente, os profs. MSc. Gabriela Dias e MSc. Claudinei Brandão. A
representação dos técnicos fica composta pelos assistentes administrativos Antonio Marcos
Giambastiani e Juliana Machado Teixeira e pela Administradora Fernanda Geri Bohlke Hobus,
tendo como suplentes, respectivamente, os assistentes administrativos Tatiane Bastos, Paula
Marca e Matheus Amaral. A representação dos discentes fica composta pelos alunos Daison
Vitalis, representante da graduação em Ciências Econômicas; Pedro Afonso Mello,
representante da graduação em Administração; e Kamila Bitencourt, representante da
graduação em Ciências Contábeis; tendo como suplentes, respectivamente, Yago dos Santos
Cabral, da graduação em Comércio Exterior, Daniele Mendes, da pós-graduação; e Jayne
Medeiros, da graduação em Gestão de Cooperativas. Colocada em votação, os membros
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presentes do conselho do ICEAC aprovam por unanimidade a recomposição do conselho até
final do ano de 2016. 5º ASSUNTO: Aprovação da Composição dos Núcleos de Área. Para o
biênio 2017-2018, os Núcleos de Área ficam definidos como segue: 1) Área Administração
composto pela coordenadora de graduação Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski; coordenador da
pós-graduação Prof. Dr. André Longaray; Representante do núcleo Prof. Dr. Vilmar Tondolo;
Representante suplente Prof. Dr. Samuel Bonato; Membro Prof.ª MSc. Ketlle Paes. 2) Área de
Ciências Contábeis composto pelo coordenador de graduação Prof. MSc. André Dameda;
coordenadora da pós-graduação Prof.ª Dr.ª Ana Paula da Cruz; Representante do núcleo
Prof. Dr. Alexandre Quintana; Representante suplente Prof.ª MSc. Gabriela Dias; Membro
Prof.ª MSc. Flávia Jacques. 3) Área de Ciências Econômicas composto pelo coordenador de
graduação Prof. Dr. Tiarajú Freitas; coordenador da pós-graduação Prof. Dr. Gibran Teixeira;
Representante do núcleo Prof. Dr. Paulo Lessa Pinto; Representante suplente Prof. Dr.
Vinicius Halmenschlager; Membro Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso. Os membros do conselho
presentes aprovaram por unanimidade a composição dos núcleos de área. 6º ASSUNTO:
Aprovação da nomeação dos membros representantes do Instituto no CONSUN. A Diretora
Profª Dr.ª Patrizia Abdallah indicou como titulares os Profs. MSc. Carla Terezinha Rodrigues e
MSc. Arthur Gibbon, tendo como suplentes, respectivamente, as profs. MSc. Márcia Umpierre
e Dr.ª Lívia D´Ávila. Os membros do conselho presentes aprovaram por unanimidade a
indicação dos membros ao CONSUN. 7º ASSUNTO: Aprovação da recondução dos membros
das Câmaras. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah apresentou a proposta de recondução
dos membros das Câmaras do ICEAC conforme segue: 1) Câmara de Pesquisa e
Pós-graduação: Profs. Dr. Gibran Teixeira; Dr. Altamir Souza; e MSc. Flávia Jacques, tendo
como suplentes, respectivamente, os profs. Dr.ª Vivian Queiroz; Dr. Fernando Cunha; e Dr.ª
Ana Paula da Cruz. 2) Câmara de Graduação, Extensão e Administração: Profs. Dr. Tiarajú
Freitas; Dr.ª Flávia Czarneski; e MSc Arthur Gibbon, tendo como suplentes, respectivamente,
os profs. Dr. Paulo Lessa Pinto; Dr.ª Lívia D´Ávila; e MSc. Claudinei Brandão. Fica definido
que após as eleições para coordenadores de curso, os núcleos de área deverão indicar a
nova composição das câmaras para o biênio 2017-2018, sendo esta recondução válida até 31
de dezembro do corrente ano. Os membros presentes à reunião aprovam por unanimidade a
recondução dos membros das câmaras. 8º ASSUNTO: Aprovação do cronograma do
processo de pesquisa de opinião para coordenadores de curso do ICEAC - A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Abdallah apresenta para aprovação o cronograma do processo de pesquisa de
opinião para coordenadores de curso elaborado pela Comissão, conforme segue: 1) Inscrição
das chapas - 21 e 22 de novembro; 2) Divulgação das chapas homologadas – 23 de
novembro; 3) Impugnações e recursos – 24 de novembro; 4) Pesquisa de opinião – 12 e 13
de dezembro; 5) Resultado – 14 de dezembro pós 21h; 6) Recursos – 15 de dezembro; 7)
Resultado Final – 19 de dezembro. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o cronograma proposto. 9º ASSUNTO: Aprovação de Abertura de Concurso
para Professor Efetivo, banca examinadora e programa do concurso. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Abdallah apresentou para votação a abertura de concurso à vaga de aposentadoria
do Prof. Francisco Antônio Branco Júnior, para atuar no campus sede ICEAC-FURG, bem
como, a composição da banca e o programa do concurso conforme segue: Classe: Adjunto A
– doutorado; Área de conhecimento – Administração; Matéria/Disciplina – Teoria Geral da
Administração, Análise das Demonstrações Financeiras e Administração Financeira;
Requisitos mínimos para ingresso – Doutorado em Administração e graduação em
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Engenharias. Banca
examinadora – Prof. Dr. Fernando Rafael Cunha – FURG (Presidente), Prof.ª Dr.ª Ana Paula
da Cruz (Membro), Prof. Dr. Márcio Rodrigues - UFPEL (Membro externo), Profa. Dra. Débora
Machado – FURG (Suplente), Prof.ª Dr.ª Rosana Tondolo – UFPEL (Suplente externo).
Programa das Provas: 1) Abordagens tradicionais da administração (Organização científica do
trabalho, escola clássica, teoria das relações humanas, teorias da motivação e liderança, o
processo decisório em organizações, teoria de sistemas e teoria da contingência); 2) Estrutura
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e design organizacional; 3) Enfoques teóricos pós-contingenciais (cultura, aprendizagem,
perspectivas ambientais e poder); 4) Perspectivas transversais e metáforas para a análise
organizacional; 5) Análise das demonstrações financeiras; 6) Ponto de equilíbrio,
alavancagem operacional, alavancagem financeira e alavancagem total; 7) Administração
financeira de curto prazo; 8) Custo e estrutura de capital; 9) Política de dividendos; 10)
Decisões de investimento de capital. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a abertura do concurso, a banca examinadora e o programa do mesmo. 10º
ASSUNTO: Jubilação do discente Rubilar Jacques – interessada Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski -
O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Freitas, por
intermédio do Parecer 006/2016 indeferiu o pedido de reconsideração e decidiu homologar a
jubilação do discente Rubilar Jacques apresentando a seguinte fundamentação: “Todos os
cursos de graduação das universidades federais brasileiras devem oportunizar um tempo
máximo para que seus acadêmicos possam concluir suas graduações. No caso da FURG a
Deliberação nº 060/99 delibera sobre a situação da jubilação, a qual inicia com a identificação
dos discentes que excederam o tempo máximo de conclusão do curso. A seguir é feita uma
Notificação de Verificação de Jubilação ao discente. O discente tem um prazo para apresentar
sua defesa, sendo sua defesa avaliada pelo NDE do curso e pela Coordenação do curso. O
NDE do curso ainda formalizou um prazo a mais para os acadêmicos que excederam o tempo
máximo, a fim de que pudessem concluir o curso em até quatro semestres. Tendo em visto
que acadêmico não poderia completar sua graduação em até quatro semestres seu pedido de
reconsideração foi indeferido”. A câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
conselho do ICEAC presentes aprovam por unanimidade o parecer. 11º ASSUNTO:
Solicitação de sala para o Diretório Acadêmico do curso de Administração – interessado
discente Eduardo Ferrer Presidente do DA de Administração. O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração, Prof. MSc. Arthur Gibbon, por intermédio do Parecer
004/2016 aprova o pedido de ampliação de sala demandado pelo DA de Administração com a
ressalva da Direção atender ao pedido quando dispuser de espaço adequado para tal
solicitação, de acordo com a disponibilização de infraestrutura e estratégia de uso de espaços
estabelecidos e definidos pela Direção do ICEAC. Apresenta a seguinte fundamentação: “A
demanda do DA de Administração está baseada na importância do curso, com mais de
quatrocentos alunos matriculados, e na atual composição da diretoria do diretório que conta
com 11 membros atuantes. Tais características tornam a sede atual, segundo o presidente do
DA, ‘um espaço diminuto para atender até mesmo as reuniões periódicas’. Além do espaço
diminuto da atual sala, o DA argumenta que a nova gestão tem um projeto chamado
Movimenta ADM que pretende utilizar a sede do DA como um espaço integrador para os
discentes do curso, com horários semanais de atendimento. Diante dos argumentos e
justificativas apresentadas pelo Diretório Acadêmico de Administração o relator entende a
necessidade e se solidariza com a demanda apresentada. Porém, o relator entende a
incapacidade da atual direção do ICEAC em atender a todos os pedidos de ampliação física
(salas) impetrados por docentes e discentes. O aumento de infraestrutura física, no que tange
a espaços, é um problema grave e histórico não apenas no ICEAC, mas em todas as
unidades, acadêmicas ou não, da FURG. De tal forma que não basta o pedido por sala ser
justo e necessário, é preciso que haja efetivamente espaço vago para atender a demanda”. A
câmara acompanha o voto do relator. Os membros do conselho do ICEAC presentes aprovam
por unanimidade o parecer. 12º ASSUNTO: Aprovação de pedido para participação em banca
de Mestrado – interessado Prof. Dr. Gabrielito Menezes. O relator da Câmara de Graduação,
Extensão e Administração, Prof. MSc. Arthur Gibbon, por intermédio do Parecer 005/2016
aprova o pedido do Prof. Dr. Gabrielito Menezes na banca de defesa de mestrado junto ao
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da PUCRS no dia 11 de novembro de
2016. Apresenta a seguinte fundamentação: “A participação do corpo docente do ICEAC em
bancas de defesa de trabalhos acadêmicos de pós-graduação é importante para a
disseminação do conhecimento, bem como para aproximar a FURG e o ICEAC de outras
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universidades, institutos, cursos, professores e grupos de pesquisa. Dessa forma, a
participação do prof. Gabrielito nesta banca de defesa é de grande importância para o ICEAC
e faz parte das atividades de um professor deste instituto”. A câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do conselho do ICEAC presentes aprovam por unanimidade o parecer.
13º ASSUNTO: Aprovação do projeto Semana Acadêmica do Curso de Ciências Econômicas
– interessado prof. Tiarajú Freitas. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração, Prof. MSc. Arthur Gibbon, por intermédio do Parecer 003/2016 aprova o
projeto Semana Acadêmica de Economia – SAECO 2016, bem como a sua realização como
uma atividade do ICEAC apresentando a seguinte fundamentação: “A organização e
participação de eventos tais como a SAECO/2016, é importante para a divulgação do
conhecimento científico gerado por nossa unidade. O evento tem como objetivo conectar o
estudante universitário às possibilidades de carreira e de desenvolvimento pessoal e
profissional através do empreendedorismo e inovação durante e após a graduação. Como
propósito, pode-se citar o direcionamento de carreira e as oportunidades de empreender ao
jovem discente do curso de Economia. Para esta versão de 2016, a intensão é focar na
temática de carreira, empreendedorismo e inovação para despertar o interesse dos
universitários pelas oportunidades existentes e conectá-los através de parcerias. Percebe-se,
pela relevância dos temas abordados, pela grade de palestras, painéis e oficinas, além da
expertise da equipe organizadora, que a SAECO/2016 tende a ser extremamente rica em
conhecimento e conexões, além de propiciar aos seus participantes um excelente momento
de pensar sua trajetória profissional”. A câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
conselho do ICEAC presentes aprovam por unanimidade o parecer. 14º ASSUNTO: 4º
Relatório de Afastamento para realização de doutorado – interessada Prof.ª MSc. Andréa
Bento Carvalho. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva
Souza, por intermédio do Parecer 41/2016 aprovou o relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “A professora Andréa Bento Carvalho encaminhou seu 4° Relatório de
Afastamento para realização do doutorado. Durante o 1° semestre de 2016, cursou seis
créditos em disciplinas e desenvolveu estudos preliminares da tese. A avaliação do orientador
Gustavo Inácio de Moraes em relação ao desempenho da orientanda é muito bom.” O
relatório demonstra cumprimento satisfatório das atividades realizadas. A Câmara acompanha
o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovam por unanimidade o parecer.
15º ASSUNTO: 6º Relatório de Afastamento para realização de doutorado – interessada
Prof.ª MSc. Blanca Lila Gamarra Morel. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 40/2016 aprovou o relatório e
apresentou a seguinte fundamentação: “A professora Blanca Lila Gamarra Morel encaminhou
o seu 6° Relatório de Afastamento para realização do Doutorado em Economia e referente ao
1° semestre de 2016. Cursou uma disciplina (de três créditos) e continuou a execução do
projeto de tese. A avaliação da orientadora Ivete Pengo Bagolin a respeito do desempenho da
orientanda é muito bom”. O relatório demonstra cumprimento satisfatório das atividades
realizadas. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovam por unanimidade o parecer. 16º ASSUNTO: 2º Relatório de Afastamento para
realização de doutorado – interessado Prof. MSc. Rafael Mesquita Pereira. O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da Silva Souza, por intermédio do
Parecer 39/2016 aprovou o relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O professor
Rafael encaminhou seu 2° Relatório de Afastamento para realização do doutorado. Durante o
segundo semestre de 2016, cursou 30 créditos em disciplinas e trabalhou o plano da tese. A
avaliação do orientador Alexandre Nunes de Almeida 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
aprovam por unanimidade o parecer. 17º ASSUNTO: Aprovação do Projeto de Pesquisa “A
pesca artesanal do bagre na Lagoa dos Patos: subsídios a uma gestão pesqueira ancorada
na justiça ambiental” - interessada Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso. A Prof.ª Dra. Liandra

Consulta de autenticidade em http://www.furg.br. Chave: 9995.83C2.74F3.F180 5/7



apresentou o projeto que foi solicitado via portaria pela reitoria da Universidade à PROEXC,
que em parceria com a Prof.ª Liandra e o Instituto de Oceanografia encabeçam o projeto. “A
presente pesquisa está inserida na relação sociedade-ambiente, cuja problemática é
explicitada quando, em março de 2016, ocorre a proibição da pesca dos bagres marinhos
Genidens barbus e Genidens planifrons no estuário da Lagoa dos Patos, descritas pela
literatura como dentre os quatro recursos de maior importância aos pescadores desta laguna.
Tal problemática tem como pano de fundo uma gestão pesqueira que se reverbera
injustamente sobre os pescadores artesanais, cuja tradicionalidade e reprodução social
encontra-se cada vez mais ameaçada. A presente pesquisa visa compreender a dinâmica
socioeconômica da pesca artesanal na Lagoa dos Patos, com ênfase na cadeia produtiva do
bagre. Apoiada no debate em torno da Justiça Ambiental, volta-se a proposição de
mecanismos que permitam aos pescadores artesanais a manutenção de suas atividades,
dada a relação intrínseca entre pescadores e seu ambiente.” A Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah
coloca em votação a aprovação do projeto. Os membros do conselho do ICEAC presentes
aprovam por unanimidade o projeto. 18º ASSUNTO: Aprovação de Participação em Projeto
de Extensão – interessada Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso. A Prof.ª Liandra apresentou o convite
realizado pela Prof.ª Tatiana Walter do Instituto de Oceanografia para participar do projeto de
extensão “Promoção da Gestão Ambiental na Cooperativa dos Pescadores Profissionais
Artesanais Pérola da Lagoa – COOPESCA, São Lourenço do Sul/RS - Fase 2: Apoio à
Regularização Ambiental e à Organização Comunitária”. A Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah coloca
em votação a aprovação da participação da Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso no projeto. Os
membros do conselho do ICEAC presentes aprovam por unanimidade a participação. 19º
ASSUNTO: Aprovação do Projeto de Extensão “Boletim Informativo do CIP (Centro Integrado
de Pesquisa)”. A Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah apresentou o projeto de extensão com a
seguinte fundamentação: “Este projeto tem por objetivo a constituição de um Boletim
Informativo do CIP, com a proposta de coletar, organizar e divulgar as atividades acadêmicas,
de ensino, pesquisa e extensão, e de interesse da Unidade Acadêmica ICEAC, procedendo
assim à disseminação da informação de todas as atividades, ações, e trabalhos realizados no
âmbito do ICEAC. Se caracteriza como um trabalho de ‘Prestação de Serviço’ ao público alvo
previamente destacado”. A Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah coloca em votação a aprovação do
projeto. Os membros do conselho do ICEAC presentes aprovam por unanimidade o projeto.
20º ASSUNTO: Aprovação de Alteração na Coordenação do curso de Comércio Exterior. A
Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah apresenta a solicitação de afastamento do Prof. Dr. Gabrielito
Menezes de suas funções como coordenador do curso de Comércio Exterior e propõe os
nomes da Prof.ª Dr.ª Cintia Amaral como Coordenadora e do Prof. Dr. Jorge Aragon como
Coordenador Adjunto, para compor a nova coordenação até 31 de dezembro de 2016,
colocando em votação no Conselho. Os membros do conselho presentes aprovam por
unanimidade a indicação da nova coordenação. 21º ASSUNTO: Aprovação de pedido para
participação em evento – interessado Prof. MSc. Lucas Cerqueira. O Prof. MSc. Lucas
Cerqueira encaminhou ao conselho do ICEAC solicitação para participar do ENANPAD 2016
em Costa do Sauipe na Bahia nos dias 25 a 28 de setembro do corrente ano para
apresentação de artigo. A Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah coloca em votação o pedido do
professor. Os membros do conselho presentes aprovam por unanimidade o pedido.
ASSUNTOS GERAIS: o Prof. Dr. Tiarajú comenta sobre a falta de um ambiente para
realização de atividades de monitoria e estudo pelos discentes. A Prof.ª Dr.ª Patrízia Abdallah
informa que durante a greve dos técnicos administrativos as secretarias estão funcionando
das 14 às 19:30hs com as estagiárias e que os e-mails ao ICEAC devem ser encaminhados
com cópia para o seu e-mail e o da prof.ª Dr.ª Audrei Cadaval. Aproveita a oportunidade para
informar aos colegas que no dia 11 de novembro a Reitoria suspendeu as atividades
acadêmicas e administrativas em razão da greve geral e suas possíveis repercussões no
ambiente da Universidade. A Adm. Fernanda Geri Bohlke Hobus lembrou aos professores a
necessidade de atualização do currículo na plataforma Lattes até o dia 18 de dezembro, uma
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vez que no dia 19 a PROPESP realizará o levantamento da produção dos docentes, um dos
principais índices na divisão do orçamento entre as unidades acadêmicas. A administradora
lembra também aos coordenadores de curso a necessidade de encaminharem com a maior
brevidade possível os relatórios gerenciais para o e-mail da comissão de planejamento, tendo
em vista o prazo para inserção das metas e demandas no sistema para o plano de ação 2017
do ICEAC. O prof. Dr. Gibran Teixeira pede aos colegas a colaboração na divulgação das
inscrições para o mestrado em economia que encerrar-se-ão em 11 de novembro. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela
presidente e pela secretária.

 

 

 

 

Fernanda Geri Bohlke Hobus                                      Patrízia Raggi Abdallah 

            Secretária                                                         Diretora do ICEAC
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