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ATA Nº 04/2018
Aos 10 dias do mês de maio 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 do
Curso de Administração; Prof. Dr. Samuel Bonato Coordenador Adjunto do Curso de
Administração; Prof.ª Dr.ª Débora Machado, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis;
Prof. Dr. Tiarajú Freitas, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Prof. MSc. Cíntia P.
Cesar, Coordenadora do Curso de Comércio Exterior; Prof. Dr. André Longaray, Coordenador do
Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof. Dr. Gibran Teixeira, Coordenador do
Curso de Mestrado em Economia; Prof. Dr. Alexandre Quintana, Coordenador do Curso de
Mestrado em Contabilidade; Prof.ª Dr.ª Luciane Schmitt, representando os docentes do Curso de
Administração; Prof.ª MSc. Walter Oleiro e prof.ª Dr.ª Giovana Shai’Anne Flores, representado
os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo Lessa, representando os docentes do
Curso de Ciências Econômicas; Administradora Cátia Muller, Assistente em Administração
Juliana de A. Machado Teixeira e Assistente Administrativo Antônio Giambastiani,
representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof.ª Dr. Rafael Mello Oliveira.
INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Registro de Participação em banca- Interessado Prof. André
Longaray; 2) Indicação para Comissão permanente de Avaliação dos Acervos das Bibliotecas SIB; 3) Aprovação de “Ad Referendum” nomeando o coordenador adjunto do curso de
Administração; 4) Registro de participação em evento – Interessado Prof. Lucas Cerqueira; 5)
Aprovação do NDE do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas; 6) Aprovação de
abertura de processo para concurso efetivo em SVP; 7) Indicação de representação dos docentes
do curso de Administração no conselho. RETIRADA DE PAUTA: 1) Aprovação da criação do
curso de Administração – Bacharelado, a funcionar no Campus de Santo Antônio da Patrulha –
PPP, em razão da falta de alguns documentos; 2) Aprovação do Projeto “Encontro de Formação
do PEA Pescarte” – Interessada prof.ª Márcia Umpierre, em razão de algumas alterações
necessárias no projeto. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por
unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação da ordem de serviço interna
do ICEAC (encaminhada para conhecimento em 12/2016) como normativa interna n° 01 do
ICEAC, que dispõe sobre a Normatização da Composição dos Núcleos de Área do ICEAC – A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a ordem de serviço interna
do ICEAC nº 01 para ser aprovada como normativa interna 01, a referida trata sobre a
Normatização da Composição dos Núcleos de Área do ICEAC. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida normativa. 3º ASSUNTO: Aprovação da
solicitação de oferta de disciplinas no curso de Biblioteconomia / EAD - A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o parecer do NDE do Curso de Administração,
mediante ata NAAdm nº 005/2018, no qual se trata sobre a solicitação de oferta de disciplinas
para o curso de Biblioteconomia / EAD, sendo que foram apresentadas as disciplinas conforme
memorando 107/2018 – ICHI, e aprovadas por unanimidade pelo NDE. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 4º ASSUNTO: Registro: A Prof.ª
Patrízia Abdallah, o Prof. Gibran Teixeira e o Prof. Vinicius Halmenschlager, irão participar dos
seguintes eventos – 1) IX Encontro de Economia Gaúcha – a ocorrer na PUCRS, de 24 a 25/05 e
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2) XXI Encontro de Economia da Região Sul – ANPEC/SUL 2018. O evento ocorrerá nos dias
04 a 06/07, em Curitiba-PR. Destaca-se 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. 5º ASSUNTO: Registro: A Prof.ª Cristiane Costa, foi
convidada para ministrar uma oficina, na UFRRJ nos dias 09 e 10 de maio de 2018. Destaca-se
que estas atividade não gera nenhum ônus para suas atividades desenvolvidas no âmbito do
ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não tiveram nada a declarar. 6º
ASSUNTO: Registro: A Prof.ª Ana Paula Capuano, participou em banca de doutorado, na
UFSM, no dia 25/04. Destaca-se que esta atividade não gerou nenhum ônus para suas atividades
desenvolvidas no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e
não tiveram nada a declarar. 7º ASSUNTO: Registro: O Prof. Paulo Lessa, irá participar da
Comissão Especial de Avaliação do Processo Avaliativo para Promoção Titular – Edital 01/2018
DERI, o qual ocorrerá no dia 14/05. Destaca-se que esta atividade não gera nenhum ônus para
suas atividades desenvolvidas no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade
tomaram ciência e não tiveram nada a declarar. 8º ASSUNTO: Registro: O Prof. André
Longaray, participou como palestrante no “Fórum de discussões sobre arrendamentos portuários”
em Curitiba, no dia 08/05. Destaca-se que esta atividade não gerou nenhum ônus para suas
atividades desenvolvidas no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram
ciência e não tiveram nada a declarar. 9º ASSUNTO: Registro: O Prof. Ricardo Frio, irá
participar do evento “VIII Encontro de Marketing da Anpad – EMA, nos dias 26 e 28/05, em
Porto Alegre. Destaca-se que esta atividade não gera nenhum ônus para suas atividades
desenvolvidas no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e
não tiveram nada a declarar. 10° ASSUNTO: Registro: Prof. Samuel Bonato, irá atuar no
Programa ALI – Agentes Local de Inovação, juntamente ao SEBRAE, no período de 01/05/2018
a 30/09/2019. Destaca-se que as atividades a serem desenvolvidas demandam carga horária de
20hs/semanais, porém não geram nenhum ônus para suas atividades desenvolvidas no âmbito do
ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e aprovaram sem nada mais a
declarar. 11° ASSUNTO: Parecer 11/2018 - Aprovação do Projeto “Alteração curricular do curso
de graduação em Ciências Econômicas” – Interessado Prof. Tiarajú Freitas. O relator da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager por intermédio
do Parecer 11/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “A alteração curricular do curso de graduação em Ciências Econômicas visa
atender os interesses tanto do corpo docente quanto discente, no sentido de melhorar a estrutura
do curso. Com relação à entrada única, a proposta foi apresentada a todos os docentes do curso de
Ciências Econômicas e aprovada em reunião do Núcleo Docente Estruturante – NDE (Ata
01/2018). A partir da entrada única espera-se uma série de reflexos positivos, dentre eles: a
totalidade dos alunos formandos do ano letivo irá realizar a prova do ENADE e não apenas uma
parte, como atualmente; poderá ser ampliada a oferta de disciplinas optativas, em função da
modificação da carga horária dos professores. Deve-se destacar, que o aluno padrão, antigo à
nova forma de ingresso, terá oferta regular de todos os períodos sequencias a sua entrada até o
final do curso, de forma que, todos os discentes terão condições de se adaptarem às alterações
propostas. No que concerne à mudança de posição das disciplinas de Introdução a Sociologia e
Ética, como a troca ocorrerá no primeiro semestre de 2019 os discentes que tiverem ingressado
no segundo semestre de 2018 terão a oferta de Ética Profissional no primeiro semestre de 2019
garantida. Assim, não terão prejuízos para sua sequência no QSL do curso. Por fim, as inserções
de disciplinas optativas ao QSL do curso visam atender a demanda dos discentes com relação à
diversificação da formação.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 12° ASSUNTO: Parecer 10/2018 - Aprovação
do Projeto “Trabalho Técnico Social – Pac BGV – Interessado Prof. Aléssio Almada. A relatora
da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Anne Leal por intermédio do
Parecer 10/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:
“O projeto de extensão em questão tem como proponente principal a Prefeitura Municipal do Rio
Grande, é de interesse federal, apresenta significativo impacto social na comunidade riograndina
e está em fase de renovação. Está coberto por um convênio com a Prefeitura Municipal do Rio
Grande, por meio da Secretaria de Município da Habitação e Regularização Fundiária, a tem
fonte de financiamento prevista. Assim, atende aos critérios de interesse e relevância sociais.
Além disso, prevê a contratação de bolsistas de extensão e pesquisa, o que evidencia a
oportunidade de qualificação para membros da comunidade universitária, com contrapartida
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financeira inclusive. Apesar de possuir natureza multidisciplinar, prevê temas e atividades
inerentes ao ICEAC, o que justifica a sua vinculação a esta unidade acadêmica.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 13° ASSUNTO: Parecer 08/2018 Aprovação do projeto “Pesquisa Sistemas de
Medição de Desempenho para ambientes de Produção Enxuta Sustentável” – Interessada Prof.ª
Lívia D’Ávila - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof.ª Artur
Gibbon, por intermédio do Parecer 08/2018, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a
seguinte fundamentação: “o projeto em tela atende e apresenta todos os pré-requisitos básicos
para a realização da pesquisa proposta, cujo tema é de relevância substantiva para o ICEAC, além
de envolver os acadêmicos e professores do Instituto nas ações de elaboração, organização e
realização do projeto de pesquisa.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 14° ASSUNTO: Registro: O Prof.
André Longaray foi convidado para participar de banca de mestrado na UFG, nos dias 07 e 08 de
junho - Destaca-se que esta atividade não gera nenhum ônus para suas atividades desenvolvidas
no âmbito do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade tomaram ciência e não tiveram nada
a declarar. 15° ASSUNTO: Indicação para Comissão permanente de Avaliação dos Acervos das
Bibliotecas - SIB. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento de
todos a necessidade de indicação para Comissão permanente de Avaliação dos Acervos das
Bibliotecas – SIB, conforme demanda apresentada pela PROGRAD. Sendo assim os membros do
conselho definiram por reconduzir o Prof. Cassius Oliveira para referida indicação. 16°
ASSUNTO: Aprovação de “Ad Referendum” nomeando o coordenador adjunto do curso de
Administração – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad
referendum” nº 105/2018, o qual se trata da indicação do Prof. Samuel Bonato, para atuar como
Coordenado Adjunto do curso de graduação em Administração. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad Referendum”. 17° ASSUNTO: Registro: O
Prof. Lucas Cerqueira irá participar dos seguintes eventos – 1) Apresentação de artigo no 15th
CONTECSI, na USP, nos dias 23 a 25 de maio; 2) Apresentação de artigo no SENGI – UNESP,
nos dias 23 a 24 de maio. Destaca-se 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. 18° ASSUNTO: Aprovação do NDE do curso de
Tecnologia em Gestão de Cooperativas - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação estruturação do NDE do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas,
conforme documento enviado pela coordenação do curso, no qual consta a seguinte composição:
Liandra Peres Caldasso (Presidente); Adriana Paola Paredes Peñafiel (membro ICEAC); Andrea
bento Carvalho (membro ICEAC); Ana Silvia Rolon (membro ICB); Márcia Borges Umpierre
(membro ICEAC); Márcio Gonçalves (membro ICB) e Eliza Costa (membro ICHI). Membros
Suplentes: Cristiane Simões (membro ICEAC) e Carmem Rejane Pacheco Porto (membro ICHI).
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida composição. 19°
ASSUNTO: Aprovação de abertura de processo para concurso efetivo em SVP - A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a abertura de processo para concurso
efetivo em SVP, o qual de acordo com a ata do núcleo de área nº 006/2018, deverá ser aberto na
área de Fundamentos da Administração e Administração Financeira, com graduação em
Administração e com titulação mínima de Mestrado em Administração, ou Contabilidade, ou
Economia. Como presidente da banca foi indicado o Prof. Dr. Fernando Rafael Cunha e como
membro interno Prof. Dr. Rafael Mello de Oliveira. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida abertura de processo. 20° ASSUNTO: Indicação de
representação dos docentes do curso de Administração no conselho - A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento de todos, que em razão da atuação do Prof.
Samuel Bonato como Coordenador Adjunto do curso de graduação em Administração, é
necessário uma nova indicação de membro representante dos docentes do curso de Administração
no conselho. Sendo assim os membros presentes do curso, indicaram o Prof. Rafael Mello
Oliveira. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação.
Assuntos Gerais: O Prof. Dr. Gibran Teixeira, informou a todos que em parceria com o Prof. Dr.
Alexandre Quintana realizou um projeto objetivando equipar duas salas para web conferência,
material que atualmente o instituto carece, o referido projeto foi encaminhado para a Fapergs e
houve prévia aprovação, com isso se tem a expectativa de conquistar fomento para equipar aos
menos uma sala. O professor destacou também a importância de se fazer parcerias de projetos
entres os cursos, visto que alcança uma maior visibilidade. O Prof. Dr. Tiarajú Freitas, informou
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que o instituto estará realizando entre os dias 14 e 19 de maio a Semana de Educação Financeira
da FURG, em que serão ofertadas palestras sobre educação financeira e previdenciária. As
atividades serão gratuitas e abertas à comunidade em geral. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah reforçou a informação de que todos os assuntos de pauta devem ser encaminhados até o
dia 20 de cada mês. 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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