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Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: 3233-5081 - Email: iceac@furg.br - www.iceac.furg.br
ATA Nº 02/2018
Aos 12 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 Patrízia Raggi Abdallah, Diretora do
ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, Diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª
Audrei Fernandes Cadaval, Vice-Diretora do ICEAC; Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Coordenador
Adjunto do Curso de Administração; Prof.ª Dr.ª Débora Machado, Coordenadora do Curso de
Ciências Contábeis; Prof.ª MSc. Cintia P. Cesar, Coordenadora do Curso de Comércio Exterior;
Prof. Dr. André Longaray, Coordenador do Mestrado Profissional em Administração Pública;
Prof. Dr. Alexandre Quintana, Coordenador do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr.
Gibran Teixeira, Coordenador do Mestrado em Economia; Prof. Dr. Fernando Cunha e Prof. Dr.
Samuel Bonato, representando os docentes do Curso de Administração; Prof.ª Dr. Giovana
Shai’Anne Flores, representado os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. MSc. Vinícius
Halmenschlager e Prof. Dr. Pulo Lessa, representando os docentes do Curso de Ciências
Econômicas; Administradora Cátia Muller e Assistente em Administração Juliana de A. Machado
Teixeira, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof.ª MSc. Cristiane
Quintana, Prof. Dr. Aléssio Almada. INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Registro de participação em
banca – Interessado Prof. André Longaray; 2) Aprovação memorando “Ad Referendum” nº
66/2018 que trata de Liberação dos professores André Longaray e Lucas Cerqueira para atuarem
no curso de Biblioteconomia EAD; 3) Alteração de coordenador no curso de Administração; 5)
Liberação para realização de Pós-Doutorado – Interessado Prof. Samuel Bonato; 6) Registro de
participação da Profa. Patrízia Abdallah em três atividades acadêmicas: a) IV workshop
Brasileiro de Mudanças Climáticas; b) Banca de defesa de doutorado na USP; e c) Participar
como conferencista na “São Paulo School of Advanced Science on Ocean Interdisciplinary
Research and Governance”- USP. RETIRADA DE PAUTA: Retirada da pauta os seguintes
projetos, em razão de não haver parecer: a) Aprovação do Projeto “Trabalho Técnico Social – Pac
BGV – Interessado Prof. Aléssio Almada; b) Aprovação do Projeto “Sistema de medição de
desempenho para ambientes de produção sustentável” – Interessada Prof.ª Flávia Czarneski; c)
Aprovação do Projeto “Encontro de Formação do PEA Pescarte” – Interessada prof.ª Márcia
Umpierre. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos
membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” referente ao cronograma, aos
candidatos homologados e os pontos do edital 10/2018 – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação o “Ad Referendum” o qual trata sobre o cronograma, os
candidatos homologados e os pontos do edital 10/2018. Sendo assim o referido Edital ocorreu no
período de 27/03/2018 a 10/04/2018, foram homologados os seguintes candidatos: Errol
Fernando Zepka Pereira Junior; Luciana Pereira Vieira; Suelen da Silva Piccoli; Thaís dos Santos
Lima; Marcelo Lisboa Pereira; Camila Elisa dos Santos Alves; Amanda Ribeiro da Luz; Cláudia
Rodrigues Maia; Aline Sama Pinto; Paula Charlene Müller; Thiago Silva de Oliveira; Arthur
Marcon; Kele Machado da Rosa Quaresma. E teve os seguintes pontos: 1. Abordagem Científica
e Clássica da Administração. 2. Abordagem das Relações Humanas e Comportamental 3. Teoria
Sistêmica. 4. Teoria da Burocracia. 5. Teoria Contingencial. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad Referendum”. 3º ASSUNTO: Aprovação
resultado final do Edital 10/2018 - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação o resultado final do concurso de Edital 10/2018, de acordo com a ata da comissão
examinadora, constante no processo, foram aprovados os seguintes candidatos: 1º Amanda
Ribeiro da Luz; 2º Arthur Marcon; 3º Marcelo Lisboa Pereira. Os membros do Conselho da
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Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado final. 4º ASSUNTO: Aprovação do
cronograma, candidatos homologados e pontos do Edital 13/2018 – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou para aprovação o cronograma, os candidatos homologados e os pontos
do Edital 13/2018. Sendo assim o referido edital irá ocorrer no período de 09/04/2018 a
24/04/2018, foram homologados os seguintes candidatos: Douglas Costa dos Santos; Letícia
Martins Scott Hood dos Santos; Lusia Ribeiro Ferreira; Graciele Lima Sampaio; Manuela Benites
Guimarães; Geruza Rodrigues Thiel; Flávia dos Santos Costa; Miriam Simões Rodrigues; Renato
Rosa da Rocha. E contém os seguintes pontos: 01 Ativo Circulante – Estrutura, Composição e
principais Contas Ponto; 02 Rentabilidade e Retorno do Investimento Ponto; 03 Indicadores de
liquidez e endividamento Ponto; 04 Ativo Não Circulante – Estrutura, Composição e principais
Contas Ponto; 05 Técnicas e Procedimentos da Perícia Contábil. Os membros do Conselho
aprovaram por unanimidade os referidos itens. 5º ASSUNTO: Aprovação da reoferta do curso de
Gestão Pública Municipal. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação
o ofício 01/2018, referente à reoferta do curso de pós-graduação, nível especialização, “Gestão
Pública Municipal”, com 150 vagas discentes, distribuídas entres os polos de São José do Norte
(30 vagas), Santa Vitória do Palmar (30 vagas), São Lourenço do Sul (30 vagas), Bagé (30 vagas)
e Hulha Negra (30 vagas). Os membros do Conselho aprovaram por unanimidade a referida
reoferta de curso. 6º ASSUNTO: Registro: Convite para participação em atividades externas –
Interessado Prof. André Longaray - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
conhecimento de todos, os convites recebidos pelo Prof. André Longaray, para participação nas
seguintes atividades: 1) Banca de duas defesas de dissertações de mestrado (Profiap) no dia 23/03
na Faculdade de Ciências e Tecnologia /FCT, Campus Aparecida de Goiânia; 2) Banca de defesa
de dissertação de mestrado, no dia 09/04 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná –
Campus Pato Branco; 3) Ministrar a disciplina de Teorias e Conceitos da Governança Corporativa
e a Oficina sobre Governança Corporativa, no Programa de Mestrado Profissional em
Governança Corporativa, da FMU, no dia 04/05. Destacando que estas atividades não geram
nenhum ônus para suas atividades desenvolvidas no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho
da Unidade tomaram ciência e não tiveram nada a declarar, tendo sido registradas as presentes
atividade no Instituto. 7º ASSUNTO: Registro: Convite para participação em atividade externa –
Interessada Prof.ª Márcia Umpierre - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
conhecimento de todos, o convite recebido e realizado pela Prof.ª Márcia Umpierre para ministrar
um curso em Campos do Goytacazes – RJ, nos dias 24 e 26/03/2018, não gerando esta atividade
nenhum ônus para as correntes atividades desenvolvidas pela professora no âmbito do ICEAC.
Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não tiveram nada a declarar. 8º
ASSUNTO: Registro: Participação em atividade externa – Interessada Prof.ª Adriana Peñafiel A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento de todos a aprovação
da Prof.ª Adriana Peñafiel, para apresentar dois papers no IUAES World Congress (Congresso
Mundial de Antropologia) que irá acontecer em Florianópolis (SC) entre os dias 16 a 20 de julho
de 2018, atividade esta que não gera nenhum ônus para as correntes atividades desenvolvidas pela
professora no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não
tiveram nada a declarar. 9º ASSUNTO: Parecer 06/2018 – Aprovação do Projeto “Insider
Econometrics – Economia Aplicada a Empresas” – Interessado Prof. Tiarajú Freitas. O relator da
Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager por
intermédio do Parecer 06/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O evento de extensão “Insider Econometrics - Econometria aplicada a
empresas”, procurou atender uma demanda dos discentes do Curso de Ciências Econômicas da
FURG, relacionada à falta de contato dos mesmos, com ferramentas econômicas que sejam
práticas e úteis para atuação do economista, sobretudo no ambiente empresarial. Dessa forma, a
palestra visava apresentar instrumentais estatísticos e econométricos aplicáveis a empresas, com
intuito de complementar a formação dos discentes.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 10° ASSUNTO:
Parecer 07/2018 - Aprovação de Relatório do Projeto “Insider Econometrics – Economia
Aplicada a Empresas” – Interessado Prof. Tiarajú Freitas. O relator da Câmara Graduação,
Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager por intermédio do Parecer
07/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O
evento de extensão “Insider Econometrics - Econometria aplicada a empresas” procurou atender a
uma demanda dos discentes do Curso de Ciências Econômicas da FURG, relacionada à falta de
contato dos mesmos, com ferramentas econômicas que sejam práticas e úteis para atuação do
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economista, sobretudo no ambiente empresarial. Dessa forma, a palestra visava apresentar
instrumentais estatísticos e econométricos aplicáveis a empresas, com intuito de complementar a
formação dos discentes. A análise dos resultados do evento, que contou com a presença de
número significativo de estudantes, mostra que foi proporcionado aos alunos contato com novos
conhecimentos, a partir da integração entre ensino e pesquisa e da conexão entre diferentes áreas
do conhecimento, como a economia e a estatística. Portanto, o evento atingiu os seus objetivos.”
A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 11° ASSUNTO: Parecer 03/2018 - Aprovação do Projeto “Minicurso:
Lógica de Programação e Python” - Interessado Prof. Tiarajú Freitas. A relatora da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Giovana Shai’Anne Flores por
intermédio do Parecer 03/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O Diretório Acadêmico Milton idealizou esse curso sobre Lógica de
programação e Python, pois atualmente é de suma importância para o profissional da área de
economia saber programar, coletar e analisar dados. Pensando nisso o Diretório Acadêmico do
curso de ciências econômicas em parceria com o Diretório Acadêmico de Engenharia de
Computação promove o minicurso de Introdução à Lógica de programação e Python.” A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 12° ASSUNTO: Parecer 02/2018 - Aprovação de Acordo de Cooperação entre a
Universidade e o Conselho Regional de Contabilidade – Interessada Prof.ª Débora Machado. A
relatora da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Giovana Shai’Anne
Flores por intermédio do Parecer 02/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a
seguinte fundamentação: “A qualificação profissional, como forma de prevenção à ocorrência de
infrações, já está consolidada no Sistema CFC/CRCs, mediante a realização de diversas
atividades como palestras, cursos simpósios, painéis, convenções, mesas redondas e encontros,
tratando de temas que possibilitam atualização e ampliação de conhecimentos dos profissionais
da Contabilidade, como forma de execução da atribuição legal de fiscalização preventiva do
CRCRS, dentro do Programa de Educação Profissional Continuada. A celebração de acordos de
cooperação com Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Sul que tenham
Ciências Contábeis entre seus cursos, importa na conjugação de esforços para que tais eventos
ocorram em ambientes propícios que tenham o condão de agregar profissionais, estudantes e
professores, de forma a ampliar o espectro de atuação não apenas no sentido geográfico, como
humano.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 13° ASSUNTO: Parecer 05/2018 - Aprovação do Projeto
“Universidade: Ingressei, e agora?” de 16/08/2017 – Interessada Prof.ª Cintia Amaral Cezar. O
relator da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius
Halmenschlager por intermédio do Parecer 05/2018, foi favorável à aprovação do relatório e
apresentou a seguinte fundamentação: “O evento de ensino “#Universidade: Ingressei, e agora?”
teve como objetivo apresentar aos alunos ingressantes do Curso de Comércio Exterior o
funcionamento da Universidade e a importância de usufruir da melhor maneira possível das
diferentes dimensões universitárias. A proposta se justifica, uma vez que procura facilitar a
adaptação dos alunos a universidade ao apresentar os desafios que enfrentarão e enfatizar a
relevância das diversas formas de aprendizagem.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 14° ASSUNTO:
Parecer 09/2018 - Aprovação do Projeto “Universidade: Ingressei, e agora?” de 19/03/2018 –
Interessada Prof.ª Cintia Amaral Cezar. O relator da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager por intermédio do Parecer 09/2018, foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O evento de ensino
“#Universidade: Ingressei, e agora?” teve como objetivo apresentar aos alunos ingressantes do
Curso de Comércio Exterior o funcionamento da Universidade e a importância de usufruir da
melhor maneira possível das diferentes dimensões universitárias. A proposta se justifica, uma vez
que procura facilitar a adaptação dos alunos a universidade ao apresentar os desafios que
enfrentarão e enfatizar a relevância das diversas formas de aprendizagem.” A Câmara acompanha
o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.
15° ASSUNTO: Parecer 04/2018 - Aprovação do Projeto “Visita Técnica a Aduana e ao Tecon” Interessada Prof.ª Cintia Amaral Cezar. O relator da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager por intermédio do Parecer 04/2018, foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “A atividade de
extensão “Visita Técnica a Aduana e ao Tecon” teve como objetivo apresentar aos discentes de
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Comércio Exterior a vivência pratica dos profissionais da área. A ideia era apresentar o dia a dia
das operações, os processos operacionais, documentais e gerencias de empresas ligadas ao
Comércio Exterior. As visitas técnicas se justificam uma vez que aproximam o aluno da realidade
do mercado de comércio exterior e das empresas da área, possibilitando o vínculo com a teoria
vista em sala de aula. Além disso, permite o contato profissional com empresas do ramo de forma
a possibilitar oportunidades de estágio/emprego.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 16° ASSUNTO:
Parecer 07/2018 - Aprovação de relatório de afastamento da Prof.ª Patrícia Franzoni
(2°Sem/2018). O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto
Gibbon, por intermédio do Parecer 07/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a
seguinte fundamentação: “O 3º relatório de afastamento da professora Patrícia da Graça Rocha
Franzoni apresenta um cronograma de atividades realizadas até o fim do 2º semestre de 2017
pertinentes ao curso de doutorado, com matrícula e aprovação em disciplinas perfazendo 44
créditos.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 17° ASSUNTO: Parecer 06/2018 - Aprovação de relatório
de afastamento da Prof.ª Cristiane Quintana (2ºSem/2018). O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto Gibbon, por intermédio do Parecer 06/2018, foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “o 3º relatório de
afastamento da professora Cristiane Gularte Quintana apresenta informações pertinentes ao seu
desenvolvimento, com a matrícula nas disciplinas obrigatórias do curso de doutoramento.” A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 18° ASSUNTO: Parecer 05/2018 - Aprovação de relatório de
afastamento da Prof. Rafael Pereira (2ºSem/2018). O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação do ICEAC, Prof. Altamir Souza, por intermédio do Parecer 05/2018, foi favorável à
aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O relatório demonstra
cumprimento das atividades realizadas.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 19° ASSUNTO: Registro de
participação em banca – Interessado Prof. André Longaray. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento de todos, o convite recebido pelo Prof. André Longaray,
para que o referido venha a participar da banca de defesa de dissertação, na UFJF, no dia 16 de
abril de 2018. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não tiveram nada a
declarar. 20° ASSUNTO: Aprovação memorando “Ad Referendum” nº 66/2018 – Liberação de
Professores do ICEAC para atuarem em curso EAD. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação o “Ad Referendum” nº 66/2018, o qual se trata da liberação dos
professores André Longaray e Lucas Cerqueira, para que possam atuar no curso de
Biblioteconomia EAD. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida liberação. 21° ASSUNTO: Alteração de coordenador do curso de Administração. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a indicação do Prof. Lucas
Cerqueira para atuar como Coordenador do curso de Administração visto a solicitação de
desligamento deste cargo, efetivada pela Prof.ª Flávia Czarneski. Também, mencionou ficar em
aberto a coordenação adjunta do curso em questão, até que seja indicado um novo nome para
atuar como Coordenador Adjunto do curso de Administração. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 22° ASSUNTO: Liberação para
realização de Pós-Doutorado – Interessado Prof. Samuel Bonato - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação realizada pelo Prof. Samuel Bonato, de
liberação para a realização de pós-doutorado em Engenharia de Produção na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (PPGEP/UFRGS), destacando que não haverá necessidade de
afastamento das atividades desenvolvidas no âmbito do ICEAC, e também nenhuma redução da
carga horária. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
liberação. 23° ASSUNTO: Registro de participação da Profa. Patrízia Abdallah em três
atividades acadêmicas, não havendo ônus que impliquem em redução das atividades
desenvolvidas pela professora no âmbito do ICEAC, sendo estas : a) No IV workshop Brasileiro
de Mudanças Climáticas, nos dias 09 e 10 de abril de 2018, em Florianópolis-SC; b) Participação
em banca de defesa de doutorado na USP, de Amanda Ricci, sob o título de: Economic
performance of commercial fishing fleets off the South Brazil Shelf from Angra dos Reis (23°S)
to Rio Grande (32°S), que será no dia 07 de maio de 2018; e c) Participar como conferencista na
“São Paulo School of Advanced Science on Ocean Interdisciplinary Research and Governance”,
na USP, ministrando aula com o tema “Blue economy, the sustainable use of ocean resources for
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economic growth, improved livelihoods and jobs” no “São Paulo School of Advanced Science on
Ocean Interdisciplinary Research and Governance”, durante o período de 12 a 20 de agosto de
2018. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não tiveram nada a declarar.
Assuntos Gerais: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah comentou estar gerindo o
processo de estudo das normativas necessárias à criação das empresas júnior no ICEAC.
Recebido do Professor Cassius uma primeira escrita sobre normas e necessidades para implantar
a EJ`s no Instituto, e que, no processo, irá buscar, junto aos Núcleos de Áreas do ICEAC,
representantes docentes para que procedam, junto aos colegas que submeteram projetos de EJ`s
no ICEAC (até o momento, o projeto do Professor Cássius foi o único), buscando assim o estudo
e possibilidades da formalização desta atividade nesta Unidade Acadêmica.. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah informou para conhecimento de todos, sobre o processo eleitoral para
Coordenadores e Coordenadores Adjuntos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação do ICEACBiênio 2019-2020, Composição dos Núcleos de Área, Membros representantes do Conselho,
enfim, que os colegas se organizem, enquanto representatividades, para que em outubro de 2018,
no ICEAC possamos já ter uma reestruturação, formalizando a representatividade para o próximo
biênio, 2019-2020. 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 Patrízia Raggi Abdallah
Presidente
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