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ATA Nº 06/2017
Aos 08 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 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
Regina Czarneski Costa, Coordenadora do Curso de Administração; Prof. MSc. André
das Neves Dameda, Coordenador Adjunto do Curso de Ciências Contábeis; Prof.ª
MSc. Cíntia Pinto Cesar, Coordenadora do Curso de Comércio Exterior; Prof.ª Dr.ª.
Liandra Caldasso, Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de
Cooperativas; Prof. Dr. Vilmar Tondolo, Coordenador Adjunto do Curso de Mestrado
Acadêmico em Administração; Prof. Dr. André Longaray, Coordenador do Curso de
Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof. Dr. Gibran Teixeira,
Coordenador do Curso de Mestrado em Economia; Prof. MSc. Alexandre Quintana,
Coordenador do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof.ª MSc. Gabriela Dias e
Prof. MSc. Marco Aurélio Barbosa, representado os docentes do Curso de Ciências
Contábeis; Prof. Dr. Paulo Lessa, representando os docentes do Curso de Ciências
Econômicas; Assistentes Administrativos Antônio M. Giambastiani, Paula Marca
Antunes e Administradora Fernanda Geri B. Hobus, representando os técnicos
administrativos; Aluno Pedro Afonso Mello, representando os discentes do Curso de
Administração. CONVIDADOS: Prof. Dr. Samuel Bonato; Prof. MSc. Vinícius
Halmenschlager. INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Solicitação para participação em banca –
Interessada: Prof.ª Vivian Queiroz; 2) Indicação de servidora para agente patrimonial
do ICEAC; 3) Solicitação para participação em reuniões do Projeto FUNBIO no Rio de
Janeiro – Interessada: Prof.ª Liandra Caldasso; 4) Substituição de representante do
Núcleo de Área do Curso de Ciências Contábeis; 5) Indicação de docente
representando o ICEAC no CIAP. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação “Ad
Referendum” - Alteração da Coordenação do Curso de Mestrado em Administração
(PPGA). A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação o
Mem.120/2017 referente à alteração da Coordenação do Curso de Mestrado em
Administração o qual relata que a partir do dia 12/05/2017 a Coordenadora do
Mestrado passa a ser a Prof.ª Lívia D’Ávila e o Coordenador Adjunto o Prof. Vilmar
Antônio Gonçalves Tondolo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o “Ad Referendum”. 3º ASSUNTO: Aprovação de indicação do Núcleo
de Área de Economia (NAEcon) para substituição do Prof. Tiarajú Freitas na Câmara
de Graduação. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval realiza a leitura da Ata
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001/2017–NAEcon na qual o Núcleo de Área do Curso de Economia recomenda o
nome do Prof. Vinícius Halmenschlager para substituir o Prof. Tiarajú Freitas na
Câmara de Graduação, Administração e Extensão do ICEAC. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a indicação. 4º ASSUNTO:
Aprovação de abertura de Edital para Seleção de Professor substituto para a vaga da
Prof.ª Anne Leal. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para a
aprovação do Conselho a solicitação do Curso de Administração para abertura de
Edital para Seleção de Professor Substituto para a vaga da Prof.ª Anne Leal que está
grávida e tem previsão de iniciar sua licença gestante em agosto, conforme segue:
MATÉRIA(S)/DISCIPLINA(S): Teoria da Administração; REQUISITO MÍNIMO PARA
INGRESSO: Graduação em Administração; BANCA EXAMINADORA: Prof. Lucas
Santos Cerqueira (Presidente), Prof. Samuel Vinícius Bonato (Titular), Prof.ª Ketlle
Duarte Paes (Titular) e Prof.ª Flávia Regina Czarneski Costa (Suplente). Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a abertura de Edital. 5º
ASSUNTO: Aprovação de Parecer 13/2017 – Relatório Final da Acolhida Cidadã
2017/1 dos Calouros do Curso de Ciências Contábeis – Interessada Prof.ª Giovana
Flores Souza. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do
ICEAC, Prof.ª Anne Pinheiro Leal, por intermédio do Parecer 13/2017, aprovou o
relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com o relatório, o
evento atendeu 411 pessoas, e numa escala de 1 a 100, considera que numa medida
de 100 o evento alcançou o objetivo proposto. Ainda segundo o documento, numa
escala de 0 a 100, o relatório considerou 100 para o nível de atingimento do público
alvo, acontecendo as atividades de forma pacífica e satisfatória. Como contribuições
do evento, foi apontado que os calouros puderam ser acolhidos de forma calorosa,
apresentados às estruturas físicas da IES, bem como lhes foi oportunizado o contato
com o coordenador de curso, professores e técnicos-administrativos, de forma a
favorecer sua integração à universidade.” A Câmara acompanha o voto da relatora.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o relatório. 6º
ASSUNTO: Aprovação de Parecer 14/2017 – Renovação do Projeto de Extensão do
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF – Interessada Prof.ª Giovana Flores Souza. O
relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Tiarajú
Alves de Freitas, por intermédio do Parecer 14/2017, aprovou o projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: “A formação dos discentes do curso de Ciências Contábeis
a partir desta renovação no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF – continua
contando com este projeto de extensão para o desenvolvimento da técnica contábil e
que envolve como parceira a Receita Federal do Brasil. O NAF envolve o
conhecimento da legislação tributária e sua aplicação nas atividades das empresas e
das pessoas físicas através do cálculo e do registro dos impostos devidos, bem do
relacionamento com o Fisco. O projeto permite a vivência na prática contábil para os
alunos do curso de Ciências Contábeis com a supervisão dos profissionais da área em
conjunto com os profissionais da Receita Federal.” A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o projeto.
7º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 15/2017 – Projeto de Extensão Auxílio Contábil
e Fiscal à Formalização das Matrículas Especiais e ao Subprograma de Assistência
Básica da FURG – Interessada Prof.ª Ana Paula Capuano da Cruz. A relatora da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Flores
Souza, por intermédio do Parecer 15/2017, aprovou o projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O projeto de extensão apresentado busca contribuir com a
efetivação das matrículas na Universidade Federal do Rio Grande por meio de uma
parceria entre o Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
(ICEAC) e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Acredita-se que o trabalho
conjunto colabora para fundamentar o trabalho das assistentes sociais da
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universidade no processo de deferimento, ou não, dos pedidos de candidatos no que
diz respeito ao seu enquadramento quanto à modalidade de vaga para a qual está
concorrendo.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o relatório. 8º ASSUNTO: Aprovação de Parecer
16/2017 – Permuta docente entre PROGEP/FURG e PROGEP/UFPEL referente aos
professores Vilmar Antônio Gonçalves Tondolo (ICEAC/FURG) e Rafael Mello Oliveira
(FAT/UFPEL) – Interessado Prof. Rafael Mello Oliveira. O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Tiarajú Alves de Freitas, por
intermédio do Parecer 16/2017, foi favorável à solicitação e apresentou a seguinte
fundamentação: “O Professor Rafael Mello Oliveira solicita no presente processo sua
redistribuição da Faculdade de Administração e Turismo (FAT/UFPEL) para o Instituto
de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC/FURG) (fl. 01). O Prof.
Rafael Mello Oliveira é Professor Adjunto 2 e sua vaga na UFPEL foi decorrente da
aposentadoria de Jacira Reis da Silva, conforme consta no Diário Oficial da União
número 165 de 28 de agosto de 2006, código da vaga 0330107 (fl. 02). A sua
solicitação de redistribuição foi encaminhada pela direção do ICEAC para o Núcleo de
Área da Administração (NAAdm), o qual analisou esta demanda e concluiu que o
professor Rafael Mello Oliveira terá de assumir, em caso de aprovação, disciplinas
relacionadas à Administração Geral e de Plano de Negócios em outros cursos da
FURG e também, a disciplina de Análise das Demonstrações Financeiras (ADF) no
curso de Administração, conforme Ata 001/2017_NAAdm (fl.04). Na mesma Ata o
Núcleo da Área da Administração indica, com a anuência do Prof. Vilmar Antônio
Gonçalves Tondolo, que o Prof. Vilmar Antônio Gonçalves Tondolo realize permuta
com o requerente, sugerindo à Direção da Unidade que este MESMO processo passe
a observar os trâmites legais junto à PROGEP/FURG e à PROGEP/UFPEL, dando
encaminhamento como PERMUTA docente entre as Instituições, da qual são
interessados os professores RAFAEL MELLO OLIVEIRA (FAT/UFPEL) e VILMAR
ANTÔNIO GONÇALVES TONDOLO (ICEAC/FURG).” A Câmara acompanha o voto
do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
permuta entre os Professores Rafael Mello Oliveira (FAT/UFPEL) e Vilmar Antônio
Gonçalves Tondolo (ICEAC/FURG). 9º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 09/2017 –
Projeto de Pesquisa “Proposta de desenvolvimento de modelo logístico de
armazenagem de containers em terminais portuários: um estudo de caso” –
Interessado Prof. André Andrade Longaray. O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer
09/2017, aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “o projeto em
questão atender os requisitos de um projeto de pesquisa”. A Câmara acompanha o
voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
projeto. 10º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 10/2017 – 7° Relatório de Afastamento
para realização de Curso de Doutorado – Interessado Prof. Rodrigo da Rocha
Gonçalves. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof.
Altamir da Silva Souza, por intermédio do Parecer 10/2017, aprovou o relatório e
apresentou a seguinte fundamentação: “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 relatório. 11º
ASSUNTO: Aprovação de Parecer 11/2017 – Projeto de Pesquisa Critérios de
escolha, permanência e satisfação no Curso de Administração da FURG: a visão de
alunos e egressos– Interessada Prof.ª Flávia Czarneski. O relator da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, por
intermédio do Parecer 11/2017, aprovou o projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “o projeto de pesquisa atende e apresenta todos os pré-requisitos
básicos para a realização do estudo e, o mais importante, o tema é de relevância
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substantiva para o ICEAC e para a FURG”. A Câmara acompanha o voto do relator.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o projeto. 12º
ASSUNTO: Aprovação de Parecer 12/2017 – Projeto de Pesquisa Tecnologias da
Educação e seu reflexo nos métodos de ensino na graduação em Ciências Contábeis
– Interessado Prof. Alexandre Quintana. O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Gibran da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer
12/2017, aprovou o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido
projeto tem por objetivo avaliar a utilização de tecnologias da informação e
comunicação (TICs), na forma de tecnologias educativas que podem representar um
meio de colaboração ao processo de aprendizado; essas formas alternativas podem
servir de motivação e de interesse para o envolvimento do acadêmico de forma mais
ativa no processo de aprendizado. O Projeto contará com o auxílio de dois
mestrandos e um graduando. Além de apresentar relevância em Ciências Contábeis,
o projeto integra o ensino da graduação com a pós-graduação, o que torna mais
importante à execução do referido projeto”. A Câmara acompanha o voto do relator.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o projeto. 13º
ASSUNTO: Aprovação de reformulação do PPC do Curso de Agroecologia. A
Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação e realiza a leitura
dos documentos enviados pelos Núcleos de Área do ICEAC referentes à reformulação
do PPC do Curso de Agroecologia. Em Ata 001/2017-_NAEcon, enviada pelo Prof.
Paulo Lessa Pinto, informa que: “O Núcleo de Área de Economia, reunido, encaminha
de forma favorável o oferecimento das disciplinas de sua Área como optativas, desde
que não prejudique o funcionamento do curso cujas disciplinas são habitualmente
oferecidas como obrigatórias.” Segundo a Ata 03/2017_NACont, o Núcleo de Ciências
Contábeis deliberou o que segue: “Após discussão e dado ciência à professora MSC.
Márcia Umpierre, que ministra as referidas disciplinas no curso de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Ressalta-se que,
em razão de as disciplinas da área de Ciências Contábeis, presentes no currículo do
curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas serem ministradas pela Professora
Márcia, a oferta das disciplinas optativas se dê na forma de liberação de vagas nas
turmas do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas”. Por fim, o Núcleo de
Administração, através Ata nº 002/2017_ NAAdm, informa que: “ficou decidido que a
solicitação deve ser atendida, com a ressalva que não serão oferecidas novas
disciplinas e sim, vagas nas disciplinas já disponíveis no curso de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas, já locadas no Campus de São Lourenço do Sul. Esta
disponibilidade foi tratada via e-mail com a Coordenadora do respectivo curso, Liandra
Caldasso, anteriormente à reunião, conforme Anexo 02”. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida reformulação. 14º ASSUNTO:
Aprovação “Ad Referendum” - Alteração Curricular do Curso de Gestão de
Cooperativas – Interessada: Prof.ª Liandra Caldasso. A Vice-Diretora Audrei
Fernandes Cadaval colocou para aprovação o Mem.127/2017 referente à alteração
Curricular do Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas o qual descreve que
algumas disciplinas serão excluídas, outras realocadas e inclusas novas, conforme
documento em anexo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido “Ad referendum”. 15º ASSUNTO: Aprovação solicitação de
participação em banca – Interessada Prof.ª Vivian Queiroz. A Vice-Diretora Audrei
Fernandes Cadaval informa ao Conselho a solicitação da Prof.ª Vivian Queiroz para
participação em banca na PUC-RS no dia 30/05/2017. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 16º ASSUNTO:
Aprovação solicitação de participação em bancas – Interessada Prof.ª Lívia D’Avila. A
Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação a solicitação da
Prof.ª Lívia D’Avila para participação em duas bancas na Unisinos Porto Alegre nos
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dias 15/05/2017 e 25/05/2017. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida solicitação. 17º ASSUNTO: Aprovação solicitação de
participação em banca – Interessado Prof. Vilmar Tondolo. A Vice-Diretora Audrei
Fernandes Cadaval colocou para aprovação a solicitação do Prof. Vilmar Tondolo
para participação em banca de qualificação na Universidade Federal de Pelotas no dia
20/06/2017. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida solicitação. 18º ASSUNTO: Aprovação solicitação de participação em banca –
Interessada Prof.ª Vivian Queiroz. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou
para aprovação a solicitação da Prof.ª Vivian Queiroz para participação em banca na
PUC-RS no dia 11/07/2017. 19º ASSUNTO: Indicação da servidora Fernanda Geri
para agente patrimonial do ICEAC. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou
para aprovação a indicação da servidora Fernanda Geri Bohlke Hobus como agente
patrimonial do ICEAC, conforme e-mail enviado para a PROINFRA datado de
06/06/2017 em resposta ao Mem.Circ. 5/2017. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida indicação. 20º ASSUNTO: Solicitação para
participação em reuniões do Projeto FUNBIO no Rio de Janeiro – Interessada: Prof.ª
Liandra Caldasso. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação
a solicitação realizada pela Prof.ª Liandra Caldasso para participação em reuniões,
entre os dias 28 a 30/06/2017, no Rio de Janeiro referentes ao Projeto FUNBIO o qual
a solicitante atua como uma das coordenadoras do referido projeto. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 21º
ASSUNTO: Substituição de representante do Núcleo de Área do Curso de Ciências
Contábeis. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação a
substituição da Prof.ª Gabriela Dias pela Prof.ª Giovana Flores como representante do
Núcleo de Área de Ciências Contábeis, conforme Ata 03/2017 que segue em anexo.
22º ASSUNTO: Indicação de docente para representando do ICEAC no CIAP. A
Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação a indicação da Prof.ª
Susana Malta como representante do ICEAC no CIAP em substituição do Prof.
Leonardo Lisboa, conforme Ata nº 003/2017_NAAdm. ASSUNTOS GERAIS: 1) O
Prof. Marco Aurélio comunica que no dia 12/06/2017 às 14h, na UNISINOS São
Leopoldo, realizará a defesa de sua tese de Doutorado em Ciências Contábeis. 2) A
Administradora Fernanda Geri B. Hobus informa aos Núcleos de Área que o prazo
para envio do plano de metas encerra no final da próxima semana, dia 16/06/2017 e
que as Atas no site do ICEAC já estão apresentadas em novo formato. 3) A
Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval reforça o convite realizado pela PORGRAD
para a Segunda Etapa do Programa de Formação continuada na Área Pedagógica –
PROFOCAR. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.

Paula Marca Antunes

Secretária
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