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ATA Nº 08/2017

Aos 10 dias do mês de agosto 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.ª Débora
Machado, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr.ª Tiarajú Freitas,
Coordenador do Curso de Economia; Prof.ª MSc. Cíntia Pinto Cesar, Coordenadora
do Curso de Comércio Exterior; Prof. Dr.ª Lívia D’Avila, Coordenadora do Curso de
Mestrado Acadêmico em Administração; Prof. Dr. Gibran Teixeira, Coordenador do
Curso de Mestrado em Economia; Prof. MSc. Alexandre Quintana, Coordenador do
Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Samuel Bonato, representando os
docentes do Curso de Administração; Prof.ª MSc. Gabriela Dias e Prof. Dr. Walter
Oleiro, representado os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo
Lessa e Prof. MSc. Vinícius Halmenschlager, representando os docentes do Curso de
Ciências Econômicas; Assistente em Administração Paula Marca Antunes e
Administradora Cátia Muller, representando os técnicos administrativos.
CONVIDADOS: Prof. MSc. Ricardo Frio e Prof. Dr. Fernando Cunha. INSERÇÃO DE
PAUTA: 1) Aprovação da homologação das inscrições, cronograma de atividades e
relação de pontos para a prova didática – Edital 31/2017; 2) Indicação de novo
Coordenador Adjunto do Curso de Mestrado em Administração - PPGA; 3) Alteração
da representação docente no Conselho do Curso de Administração. 1º ASSUNTO:
Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros
presentes. 2º ASSUNTO: Nova composição do NDE do Curso de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para
aprovação a nova composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de
Tecnologia em Gestão de Cooperativas (SLS), tendo como membros: Prof.ª Liandra
Peres Caldasso (Presidente), Prof.ª Adriana Paola Paredes Peñafiel (ICEAC), Prof.ª
Cristiane Simões Netto Costa (ICEAC), Prof.ª Ana Silvia Rolon (ICB), Prof.ª Márcia
Borges Umpierre (ICEAC), Prof. Márcio Gonçalves (ICB), Prof.ª Eliza Costa (ICHI).
Suplentes: Prof.ª Patrícia Tometich (ICEAC) e Prof.ª Carmem Rejane Pacheco Porto
(ICHI). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a nova
composição do NDE. 3º ASSUNTO: Solicitação para participação em banca –
Interessada: Prof.ª Débora Machado. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval
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informa aos membros do Conselho que a Prof.ª Débora Machado formalizou sua
participação em banca de defesa pública de tese da aluna Franciele Wrubel no dia 31
de julho de 2017 na FURB, conforme já havia sido informado pela referida professora
na reunião do Conselho do dia 13 de julho de 2017. 4º ASSUNTO: Informações sobre
horas dedicadas ao Projeto FUNBIO e orientação dos bolsistas – Interessadas: Prof.ª
Liandra Caldasso e Prof.ª Márcia Umpierre. A Vice-Diretora Audrei Fernandes
Cadaval colocou para a aprovação do Conselho informações acerca do trabalho
desenvolvido pelas professoras Liandra Caldasso e Márcia Umpierre no Projeto
FUNBIO. A Prof. Márcia Umpierre dedica 20 horas semanais ao referido Projeto e tem
sob sua orientação a acadêmica do Tecnólogo em Gestão de Cooperativas Erica
Coelho de Souza Neutzing. Já a Prof.ª Liandra Caldasso dedica 6 horas semanais e
tem sob sua orientação dois acadêmicos do Bacharelado em Agroecologia, Mateus
Finkler e Juliana Pereira Figueiredo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade as informações trazidas pelas professoras.
5º ASSUNTO:
Solicitação para participação em banca – Interessada: Prof.ª Adriana Peñafiel. A
Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval informa aos membros do Conselho que a
Prof.ª Adriana Paola Paredes Peñafiel participou de uma banca e qualificação de tese
na UFRGS no dia 20 de julho de 2017. 6º ASSUNTO: Aprovação de solicitação para
orientação de trabalhos de Conclusão em Curso de MBA em Logística na Faculdade
da Serra Gaúcha (FSG) – Interessado: Prof. Samuel Bonato. A Vice-Diretora Audrei
Fernandes Cadaval colocou para aprovação pelo Conselho o convite recebido pelo
Prof. Samuel Bonato para orientar 4 alunos da Faculdade da Serra Gaúcha em seus
trabalhos de conclusão de Curso do MBA em Logística e Supply Chain. Os referidos
alunos são: Andressa Tartas, Diogo Roberto Tomasel, Gustavo Agne de Oliveira e
Jonathan de Araújo Giaboeski. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a solicitação do Prof. Samuel. 7º ASSUNTO: Aprovação de solicitação
para ministrar disciplina no Curso de MBA em Logística na Faculdade da Serra
Gaúcha (FSG) – Interessado Prof. Samuel Bonato. A Vice-Diretora Audrei Fernandes
Cadaval colocou para aprovação pelo Conselho o convite recebido pelo Prof. Samuel
Bonato para ministrar a disciplina de Introdução à Logística e Supply Chain no Curso
de MBA em Logística e Suplly Chain. As aulas acontecerão nos dias 23, 24, 30 e 31
de outubro e 06 e 07 de novembro de 2017. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 8º ASSUNTO: Aprovação de
solicitação de afastamento para Evento no Exterior – Interessada Prof.ª Lívia Triaca. A
Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação pelo Conselho
solicitação de afastamento para Evento no Exterior da Prof.ª Lívia Trica para
participação na 15ª Conferência Nacional de Economia da Saúde em
Coimbra/Portugal, no período de 07/10/2017 a 14/10/2017, com ônus limitado,
mantida apenas a remuneração do cargo efetivo. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 9º ASSUNTO: Aprovação
de solicitação para participação em Evento – Interessada: Prof.ª Gabriela Dias. A
Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação pelo Conselho
solicitação da Prof.ª Gabriela Dias para participação na Convenção de Contabilidade e
Encontro da Mulher Contabilista, que ocorrerá em Gramado de 13 a 15 de setembro
de 2017. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
solicitação da Prof.ª Gabriela. 10º ASSUNTO: Aprovação de solicitação para
participação em bancas e para ministrar apresentação no GESMAC – UNISINOSInteressado: Prof. Vilmar Tondolo. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou
para aprovação pelo Conselho solicitação do Prof. Vilmar Tondolo para participação
em duas bancas de defesa de tese do PPGA da Universidade de Caxias do Sul, no
dia 23 de agosto de 2017 e para ministrar apresentação no GESMAC-UNISINOS,
Grupo de Estudos em Gestão Social, Mudança, Aprendizagem e Competências

Consulta de autenticidade em www.furg.br - chave: 9995.9973.082C.4BB5

2/5

Organizacionais, que ocorrerá nos dias 18 e 21 de agosto de 2017. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a solicitação. 11º ASSUNTO:
Aprovação de solicitação para ministrar palestra no 24º Congresso Nacional de
Estudantes de Engenharia Mecânica que ocorrerá na FURG – Interessado: Prof.
Samuel Bonato. A Vice-Diretora Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação
pelo Conselho solicitação do Prof. Samuel Bonato para ministrar uma palestra no 24º
Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica, que ocorrerá de 11 a 15
de setembro de 2017 na FURG. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a solicitação. 12º ASSUNTO: Aprovação de solicitação para participação
em banca e em Eventos – Interessado: Prof. André Longaray. A Vice-Diretora Audrei
Fernandes Cadaval colocou para aprovação pelo Conselho solicitação do Prof. André
Longaray para participação nos seguintes eventos: no dia 25 de agosto de 2017, em
Rio Grande, como membro de banca de doutorado, no Programa de Pós-Graduação
em Educação em Ciências: Química da Vida-FURG; dos dias 26 a 28 de agosto de
2017, em Brasília/DF, como apresentador e orientador de trabalhos no XXXVIII
ENANGRAD – Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração; nos
dias 15, 16, 22 e 23 de setembro de 2017, em Pelotas, como docente de
pós-graduação, do Curso de MBA em Gestão de Negócios da UFPEL, lecionando a
disciplina de Logística Empresarial; dos dias 01 a 04 de outubro de 2017, em São
Paulo/SP, como apresentador e orientador de trabalhos, no ENANPAD 2017 –
Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração; de 10 a 13
de outubro de 2017, em Joinville/SC, como apresentador e orientador de trabalhos, no
ENEGEP 2017 – Encontro Nacional de Engenharia de Produção; e de 25 a 28 de
outubro de 2017, em Petrolina/PE, no Encontro Nacional de Coordenadores do
Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede – PROFIAP. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 13º
ASSUNTO: Aprovação de Parecer 017/2017 – Relatório Final do Projeto de Extensão
“Custo do Cesto de Produtos Básicos de Consumo Popular (CCPBCP) de Santa
Vitória do Palmar – Interessada Prof.ª Cíntia Amaral Pinto Cezar. A relatora da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Anne Leal, por
intermédio do Parecer 017/2017, foi favorável ao projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “De acordo com o relatório, falta de auxílio financeiro aos bolsistas,
os objetivos propostos não forma atingidos, bem como não houve resultados
observáveis. O relato indica que apenas uma estudante envolveu-se inicialmente no
projeto, mas não deu continuidade ao mesmo, inviabilizando sua execução. Quanto à
não concretização do projeto, compreende-se que as dificuldades encontradas pela
não concessão de auxílio esperado à execução do projeto o tenham inviabilizado.
Contudo, o relatório apresenta algumas inconsistências. Na página 2, indica que o
público-alvo do projeto é a população de Santa Vitória do Palmar, mas aponta
somente em 3 a projeção de pessoas atendidas pelo mesmo. Além disso, especifica
como periodicidade a mensal enquanto que o projeto tem duração de 1 ano, o que
torna confuso o entendimento da proposta”. A Câmara acompanha o voto da relatora.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 14º
ASSUNTO: Aprovação de Parecer 019/2017 – Relatório Final do Projeto de Extensão
“Processos de Integração Econômica” – Interessada Prof.ª Cíntia Amaral Pinto Cezar.
O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.
Vinícius Halmenschlager, por intermédio do Parecer 019/2017, foi favorável ao projeto
e apresentou a seguinte fundamentação: “O objetivo da Atividade de Extensão foi
promover, por meio de palestra, um evento extraclasse que proporcionasse aos
alunos a possibilidade de interação entre os conhecimentos teóricos vistos em sala de
aula, com aspectos práticos relacionados à conjuntura econômica e política. De forma
geral o evento conseguiu alcançar seu objetivo, uma vez que, proporcionou a
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formação dos estudantes através da articulação entre o ensino e pesquisa e também
da integração de diferentes áreas do conhecimento”. A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.
15º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 020/2017 – Inclusão de disciplina optativas no
Novo QSL do Curso de Ciências Contábeis – Interessada Prof.ª Débora Machado. A
relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Anne
Leal, por intermédio do Parecer 020/2017, foi favorável à inclusão e apresentou a
seguinte fundamentação: “De acordo com a análise dos documentos em questão,
verifica-se que o processo de inclusão das disciplinas Gênero e Sexualidade nos
Espaços Educativos (099801), Libras I (06497) e Sociedade, Educação e Relações
Etnicorraciais (10776) no Novo QSL do Curso de Ciências Contábeis é regular
conforme os trâmites desta universidade, uma vez que as unidades acadêmicas
ofertantes dos mesmos (IE, ILA e ICHI, respectivamente) aprovaram em instâncias
legítimas, qual seja reunião de conselho de unidade, a oferta a partir do primeiro
semestre de 2018)”. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 16º ASSUNTO:
Aprovação de Parecer 016/2017 – Projeto de Pesquisa “Proposta de Modelo de
Avaliação e Gestão do Desempenho Portuário” – Interessado: Prof. André Longaray.
O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto
Gibbon, por intermédio do Parecer 016/2017, foi favorável ao 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 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
parecer. 17º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 017/2017 – 3º Relatório de
Afastamento para realização de curso de doutorado – Interessado: Prof. Ricardo
Aguirre Leal. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof.
Altamir Souza, por intermédio do Parecer 017/2017, foi favorável ao projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “o relatório releva as atividades previstas no
processo de doutoramento e a avaliação positiva do orientador”. A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 18º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 018/2017 – Projeto de
Pesquisa “Perspectivas comerciais do Mercosul: uma análise institucional e setorial” –
Interessado: Prof. Jorge Alberto Orellana Aragón. O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Gibran Teixeira, por intermédio do Parecer 018/2017,
foi favorável ao projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “ O presente projeto
tem por objetivos fazer uma revisão histórica da origem do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) além de estudar as instituições que apoiam o projeto econômico
regional e realizar um estudo setorial analisando o fluxo comercial entre os países.
Para atingir esses objetivos, será utilizado a proposta de Dorruci, E; Firpo S;
Frantzscher M; Mongelli F. M. (2002) para a construção de um Índice de Integração
Institucional aplicado para esse bloco comercial. No caso da Análise Setorial será
utilizado o indicador de especificidade de Balassa por setor econômico para os países
membros do MECOSUL. O projeto se mostra relevante visto que abrange a análise de
importantes parceiros econômicos do Brasil, além promover a pesquisa na área de
economia internacional junto ao curso de Comércio Exterior – COMEX deste Instituto”.
A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 19º ASSUNTO: Aprovação da homologação
das inscrições, cronograma de atividades e relação de pontos para a prova didática –
Edital 31/2017 – Proc. 23116.005073/2017-42. A Vice-Diretora Audrei Fernandes
Cadaval colocou para aprovação e realizou a leitura dos documentos encaminhados
pela banca examinadora referente à homologação das inscrições, cronograma de
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atividades e relação de pontos para a prova didática na Seleção para Professor, área
de Administração, matéria Teorias da Administração. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida homologação, cronograma e relação
de pontos. 20º ASSUNTO: Aprovação de Indicação de novo Coordenador Adjunto do
Curso de Mestrado em Administração – PPGA. A Vice-Diretora Audrei Fernandes
Cadaval colocou para aprovação a indicação do Prof. Márcio Bauer como novo
Coordenador Adjunto do Curso de Mestrado em Administração, em substituição ao
Prof. Vilmar Tondolo, a contar desta data. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a indicação. 21º ASSUNTO: Aprovação de alteração da
representação docente no Conselho do Curso de Administração. A Vice-Diretora
Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação a alteração na composição da
representação docente do Curso de Administração neste Conselho, conforme segue:
Prof. Samuel Bonato (titular), tendo como suplente o Prof. Altamir Souza e Prof.
Fernando Cunha (titular), tendo como suplente a Prof.ª Luciane Schmitt. ASSUNTOS
GERAIS: 1) O Prof. Alexandre Quintana informa que na última reunião do COEPEA
foi aprovado o novo Currículo do Curso de Ciências Contábeis e que a partir de 2018
o curso terá entrada única de 100 alunos. 2) Prof. Gibran Teixeira convida todos os
presentes para o Seminário de Pesquisa – Economia da Pirataria a realizar-se no dia
16 de agosto de 2017 às 15h na sala 4214. Além disso, o professor informa que
estará enviando um Ofício ao Ministério do Trabalho solicitando acesso aos dados da
RAIS Identificada nos próximos dias, e que se algum colega estiver utilizando essa
base de dados que, por favor, entre em contato com ele, pois a ideia é criar um
Projeto Guarda-Chuva. 3) A Vice-Diretora Audrei Cadaval solicita aos colegas
docentes que não esqueçam de manter seus Currículos Lattes atualizados. 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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