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ATA Nº 06/2018

 
Aos 14 dias do mês de junho 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.ª Dr.ª
Débora Machado, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiaraju
Alves de Freitas, Coordenador do Curso de Economia; Prof.ª Ms. Marcia Borges
Umpierre, Coodenadora Adjunta do Curso de Gestão de Cooperativas;  Prof. Dr. André
Longaray, Coordenador do Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof. Dr.
Márcio Bauer, Coordenador Adjunto do Curso de Administração; Prof. Dr. Alexandre
Quintana, Coordenador do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Gibran
Teixeira, Coordenador do Mestrado em Economia; Prof. Dr. Fernando Cunha, Prof.ª Ms.
Luciane Schmitt e Prof. Dr. Rafael Oliveira, representando os docentes do Curso de
Administração; Prof. Msc. Vinícius Halmenschlager e Prof. Dr. Paulo Lessa,
representando os docentes do Curso de Ciências Econômicas; Administradoras Cátia
Muller e Fernanda Geri, e Assistentes em Administração Paula Marca Antunes e
Antônio Marcos Giambastiani, representando os técnicos administrativos.
CONVIDADOS: Prof.ª Prof. Dr. Aléssio Almada.  INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Aprovação
do Parecer 21/2018- 4ª Semana Acadêmica do Curso de Economia- Interessado Prof.
Tiaraju Freitas; 2) Composição do NDE do Curso de Comércio Exterior; 3) Registro e
Participação em Banca de Concurso para Professor Efetivo na UFPel- Interessada
Prof.ª Flávia Czarneski; 4) Aprovação do Novo Cronograma do Plano de Capacitação-
Interessado Prof. André Longaray; 5) Representação dos docentes do ICEAC no
Consun; RETIRADA DE PAUTA: Retirada da pauta o seguinte projeto, em razão de
não haver parecer: Parecer 20: Aprovação do projeto “ Visita Técnica no Porto de Rio
Grande e no Terminal Termasa/Tergraasa- Interessado Prof. Jonatas Oliveira;. 1º
ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos
membros presentes. 2º ASSUNTO: Registros: a) O Prof. Ricardo Leal  participou nos
dias 24 e 25 de maio no 9º Encontro de Economia Gaúcha; b) Prof.ª Patricia Tometich
foi convidada para trabalhar como moderadora em um evento organizado pela União
Européia no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho; c) Prof. Samuel Bonato irá participar de
4 reuniões para apresentação do Plano de Trabalho do projeto ALI do CNPQ/SEBRAE,
no dia 8 de junho em Lajeado, e nos dias 12, 19 e 29 de junho em Porto Alegre. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento de todos,
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. 3º ASSUNTO: Aprovação do formulário para registro de afastamentos: A Prof.
Patrizia Raggi Abdallah apresentou o formulário elaborado para ser utilizado por todos
servidores em caso de afastamento de sede, o mesmo deverá ser preenchido e
entregue na secretaria administrativa para fins de registro, ficando assim dispensado o
registro em ata do Conselho da Unidade. Os membros aprovaram por unanimidade o
referido formulário. 4º ASSUNTO: Parecer 15/2018: Aprovação do projeto “Visita
Técnica à Empresa Fruki- Interessado Prof. Jonatas Oliveira. O relator da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “Essa ação
de extensão se torna importante no que tange a aproximação dos alunos a realidade do
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mercado de trabalho na área do comércio exterior contribuindo com seu aprendizado,
assim como a possibilidade de contatos profissionais com empresas nas proximidades
do Curso”. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 5° ASSUNTO: Parecer 16/2018 -
Aprovação do processo de jubilação do Curso de Ciências Contábeis- Interessada
Prof.ª Débora Gomes Machado. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza foi favorável
à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:  Seguindo as
diretrizes sobre o tempo máximo para conclusão do curso de Ciências Contábeis e
considerando situações específicas, a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis,
em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante - NDE procedeu o processo de
jubilação do estudante acima citado. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 6°
ASSUNTO: Parecer 17/2018 - Aprovação do Projeto “ Liga de Investimentos da Furg”-
Interessado Prof. Fernando Cunha. O relator da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do
relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “A proposta de projeto de extensão
“Liga de Investimentos Furg” visa aproximar os alunos da FURG, principalmente os do
ICEAC, da realidade prática e teórica do mercado financeiro. O projeto se justifica, uma
vez que visa contribuir com a formação dos discentes, para além dos conteúdos
práticos e teóricos dos seus respectivos cursos de graduação.” A Câmara acompanha o
voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer.  7° ASSUNTO: Parecer 18/2018 - Aprovação das ofertas das disciplinas para o
curso de Engenharia de Produção no Campus Santo Antônio da Patrulha, conforme
solicitação do Mem. 245/2018 – Escola de Engenharia (EE). O relator da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi
favorável à aprovação da oferta das disciplinas e apresentou a seguinte
fundamentação: “A solicitação de oferta foi encaminhada para análise dos Núcleos de
Áreas de Economia e Administração, tendo em vista as especificidades das disciplinas.
O Núcleo de Área de Economia, reunido no dia 16/05/2018, decidiu por encaminhar
favoravelmente à oferta da disciplina de “Introdução a Economia”, desde quando, seja
disponibilizada “vaga” para admissão de professor para atendê-la. O Núcleo de Área de
Administração reunido no dia 25/05/2018, conforme ATA NAAdm nº 007/2018, aprovou
a oferta das disciplinas 07259- Teorias da administração. 07260 – Empreendedorismo e
Inovação, 07267 – Gestão de pessoas; 07273 – Administração de Sistemas de
informação, 07276- Avaliação de Projetos de Investimento e 07277 – Planejamento e
Gestão de Projetos, que compõe o QSL do Curso de Engenharia de Produção do
Campus de Santo Antônio da Patrulha, tendo sido reforçado pela Direção do ICEAC
que esta oferta aconteça, desde quando, seja disponibilizada “vaga” para admissão de
professor para atendê-la.  A Câmara acompanha o voto do relator e complementação
da Direção. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer. 8° ASSUNTO: Parecer 19/2018 - Aprovação do Projeto “Grupos de Estudos de
Conjuntura Econômica (GECE). A relatora da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza foi favorável
à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:  “A discussão sobre a
evolução dos principais indicadores macroeconômicos, tais como, emprego, renda,
gastos, tributos e outros, torna-se relevante para o conhecimento e aprofundamento da
teoria econômica, principalmente a teoria macroeconômica. Nesse sentido, observar e
discutir sobre o comportamento do cenário econômico, tendo como base a conjuntura
econômica agrega no conhecimento dos discentes e proporciona o detalhamento das
principais bases de dados fundamentais para a execução de atividades de pesquisa e
extensão no futuro. “O Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica foi criado no
segundo semestre de 2017 pelo professor Roque Neto, devido a mudança na
coordenação o projeto precisou ser cadastrado novamente”. A Câmara acompanha o
voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer. 9° ASSUNTO: Parecer 09/2018 - Aprovação do projeto “Relação entre o
contexto organizacional e a satisfação no trabalho: Um estudo realizado com os
colaboradores do Hospital Universitário da Furg”- Interessada Prof.ª Flávia Czarneski. O
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relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto
Gibbon, foi favorável à aprovação do 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. 10° ASSUNTO: Parecer
10/2018 - Aprovação do Projeto “Desempenho à luz da liderança LMX e dos
comprometimentos dos liderados: Investigação em uma rede de supermercados
gaúcha”- Interessada Prof.ª Flávia Czarneski. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação do ICEAC, Prof. Altamir da Silva Souza, foi favorável à aprovação do projeto
e apresentou a seguinte fundamentação: “relevância do tema e do objeto de estudo”. A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o parecer. 11° ASSUNTO: Parecer 11/2018 - Aprovação de relatório
de afastamento da Prof.ª Gabriela Dias (1ºSem/2018). O relator da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto Gibbon, foi favorável à
aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: o 1º relatório de
afastamento da professora Gabriela Dias da Silva apresenta o Plano Inicial de Estudo
com a matrícula nas disciplinas optativas do curso de doutoramento. A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 12° ASSUNTO: Parecer 12/2018: Aprovação do relatório de
afastamento de Larissa Tavares (2º sem/2017). O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto Gibbon, foi favorável à aprovação do
relatório e apresentou a seguinte fundamentação: o 2º relatório de afastamento,
referente ao 2º semestre de 2017, apresenta a anuência do orientador com o status das
atividades do cronograma de desenvolvimento da tese realizadas até o presente
momento e com a pró-atividade da Profª Larissa. A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.
13º ASSUNTO: Parecer 13/2018: Aprovação do relatório de afastamento de Ricardo
Leal (2º sem/2017). O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC,
Prof. Altamir da Silva Souza, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: o relatório releva o cumprimento do 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.
14º ASSUNTO: Parecer 14/2018: Aprovação do relatório de afastamento de Tatiane
Bastos (2º sem/2017). O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC,
Prof. Altamir da Silva Souza, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: O relatório apresenta as principais atividades realizadas e a
avaliação positiva do orientador. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 15º ASSUNTO:
Aprovação de Abertura de Concursos no ICEAC (vagas para consolidação dos campi
fora da sede - Campus de Santo Antônio da Patrulha): O Prof. Lucas Cerqueira
apresentou o perfil das vagas que irão compor os processos do referido edital, com o
total de 7 vagas novas, conforme descrito a seguir. Abertura de Concurso para
preenchimento de 2 vagas, paras as disciplinas de Teorias da Administração/ Teoria das
Organizações/ Administração Pública/Gestão de Pessoas/Relações de Trabalho 
Comportamento Organizacional/Relações Organizacionais, com titulação mínima para
ingresso – doutorado e a seguinte composição de banca: Prof.ª Dr.ª Anne Leal, FURG
(presidente); Prof.ª Dr.ª Flávia Czarnesky, FURG (membro); Prof.ª Dr.ª Rosimeri
Carvalho da Silva, FURG (membro externo); Prof.ª Dr.ª Ketlle Paes, FURG (suplente) e
Prof. Dr. Ariston Azevedo,  UFRGS (suplente externo). Abertura de Concurso para
preenchimento de 1 vaga, para as disciplinas de Marketing/ Administração
Estratégica/Pesquisa em Administração, com titulação mínima para ingresso –
doutorado e a seguinte composição de banca: Prof. Dr. Altamir Souza, FURG
(presidente); Prof.ª Dr.ª Livia D’Avila, FURG (membro); Prof. Dr. Edar da Silva Añaña,
UFPel (membro externo); Prof. Dr. Rafael Mello, FURG (suplente) e Prof. Dr. Marcio da
Silva Rodrigues,  UFPel (suplente externo). Abertura de Concurso para preenchimento
de  1 vaga, para a disciplina de Administração de Sistemas de Informação/Tecnologia
da Informação/Gestão de projetos, com titulação mínima para ingresso – doutorado e a
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seguinte composição de banca: Prof. Dr. Guilherme Lunardi, FURG (presidente); Prof.
Dr. Délcio Dolci, FURG (membro); Prof. Dr. Leonardo Rohde, UFPel (membro externo);
Prof. Dr. Lucas Cerqueira, FURG (suplente) e Prof. Dr. Vilmar Tondolo,  UFPel (suplente
externo). Abertura de Concurso para preenchimento de 1 vaga, para as disciplinas de:
Administração Financeira/Análise das Demonstrações Financeiras/Estrutura das
Demonstrações Contábeis / Avaliação de Projetos de Investimentos, com titulação
mínima para ingresso – doutorado e a seguinte composição de banca: Prof. Dr.
Fernando Rafael Cunha, FURG (presidente); Prof. Dr. Rafael Mello, FURG (membro);
Prof. Dr. Alexandre Xavier Vieira Braga, UFPel (membro externo); Prof. Dr. Samuel
Bonato, FURG (suplente) e Prof. Dr. Edar da Silva Eñaña,  UFPel (suplente externo).
Abertura de Concurso para preenchimento de 1 vaga, para as disciplinas de:
Administração da Produção/Logística de Suprimentos/Logística de
Distribuição/Pesquisa Operacional, com titulação mínima para ingresso – doutorado e a
seguinte composição de banca: Prof. Dr. André Longaray, FURG (presidente); Prof. Dr.
Samuel Bonato, FURG (membro); Prof. Dr. Carlos Francisco Simões Gomes, UFF
(membro externo); Prof. Dr. Leonardo Gomes, FURG (suplente) e Prof.ª Dr.ª Andrea
Cristina Konrath,  UFSC (suplente externo). Abertura de Concurso para preenchimento
de 1 vaga, para as disciplinas de: Introdução à Economia/Teoria Econômica/Mercado de
Capitais, com titulação mínima para ingresso – doutorado e a seguinte composição de
banca: Prof.ª Dr.ª Audrei Cadaval, FURG (presidente); Prof. Dr. Paulo Lessa, FURG
(membro); Prof. Dr. Felipe Garcia Ribeiro, UFPel (membro externo); Prof. Dr. Rogério
Piva, FURG (suplente) e Prof. Dr. Régis Augusto Ely,  UFPel (suplente externo). A Prof.
Patrizia Raggi Abdallah colocou em votação e os membros do Conselho da Unidade
aprovaram a abertura de concursos por unanimidade. 16º ASSUNTO: Indicação de
Responsável no ICEAC para tratar de Empresas Jr.: A Prof. Patrizia Raggi Abdallah
informou que o Prof. Artur Roberto Gibbon se colocou a disposição para tratar dos
assuntos relacionados às empresas Jr. do ICEAC. Dessa forma, colocou-se em votação
e os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a indicação. 17º
ASSUNTO: Parecer 21/2018 - Aprovação do Projeto 4ª Semana Acadêmica do Curso
de Economia - Interessado Prof. Tiaraju Freitas. O relator da Câmara Graduação,
Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A proposta de projeto
de extensão “4ª Semana Acadêmica de Ciências Econômicas – SAECO 2018” visa
propiciar aos discentes experiências com futuros profissionais da área através de
palestras e conferências. O desenvolvimento de atividades fora do ambiente de sala de
aula amplia as vivências dos discentes e aproxima-os de como se dá o exercer da
carreira de economista. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 18º Assunto:
Composição do NDE do curso de Comércio Exterior: Conforme a Ata 03/2018 do NDE
do Curso de Comércio Exterior ficou estabelecida a nova composição do NDE do curso
de Comércio Exterior passando a ser a seguinte: Ms. Cintia Amaral Pinto Cezar, Dr.
Daniel Lena Marchiori Neto, Dr. Jorge Alberto Orellana Aragon, Dr. Ricardo Aguirre Leal;
Dr. Lívia Madeira Triaca e Dr. Luciano Vaz Ferreira. A Prof. Patrizia Raggi Abdallah
colocou em votação e os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida composição. 19º ASSUNTO: Registro de Participação em
Banca de Concurso para Professor Efetivo na UFPel- Interessada Prof.ª Flávia
Czarneski: A Prof. Flavia Czarneski irá participar de banca examinadora incumbida do
planejamento, organização, aplicação e correção das provas do Concurso Público para
a carreira do magistério superior na UFPel, referente ao Edital COODEC no 010/2018,
na área de Ciências Sociais Aplicadas (Faculdade de Administração e de Turismo),
conforme Portaria nº 1247, de 04 de junho de 2018. 20º ASSUNTO: Aprovação do Novo
Cronograma do Plano de Capacitação da ANTAQ - Interessado Prof. André Longaray:
O Prof. André Longaray apresentou o novo cronograma do Plano de Capacitação em
Avaliação de Desempenho na Superintendência de Desempenho, Desenvolvimento e
Sustentabilidade a ANTAQ, e solicitou ainda que o número de capacitados aumente de
5 para 8 instruendos, por demanda da Antaq. A Prof.ª Patrizia Raggi Abdallah colocou
em votação e o novo cronograma foi aprovado por unanimidade. 21º ASSUNTO:
Indicação de membro docente do ICEAC no CONSUN: Em substituição ao Prof. Samuel
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Bonato, que atualmente é Coordenador Adjunto do Curso de Administração, e está
impedido de atuar como membro docente suplente no Consun, 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: 1) A
Administradora Fernanda Geri Bohlke Hobbus solicitou a palavra e explanou sobre as
inserções de projeto e suas respectivas atas no Sisproj, esclarecendo que os projetos
que ainda não possuíam atas foram aprovados através de Ad Referendum, porém o Ad
Referendum tem validade de um mês, devendo esses projetos serem submetidos à
aprovação da respectiva câmara, bem como à aprovação do Conselho da Unidade. 2) A
Prof.ª Marcia Umpierre informou que o curso de Gestão de Cooperativas estará
iniciando o processo de credenciamanto do MEC, assim como o curso de Comércio
Exterior. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.
 
       Cátia Regina Müller                                     Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
            Secretaria                                                                    Presidente


