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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

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 07/2018
Aos 12 dias do mês de julho 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 MSc.
Cíntia Pinto Cezar, Coordenadora do Curso de Comércio Exterior; Prof.ª Msc. Liandra Caldasso,
Coordenadora do Curso de Gestão de Cooperativas; Prof. Dr. André Longaray, Coordenador do
Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof. Dr. Alexandre Quintana, Coordenador do
Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Fernando Cunha e Prof. Dr. Rafael Oliveira
representando os docentes do Curso de Administração; Prof. Dr. Walter Oleiro e Prof.ª Giovana
Flores representando os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Administradoras Cátia Muller,
e Assistentes em Administração Paula Marca Antunes, e Antônio Marcos Giambastiani,
representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof.ª MSc. Cristiane Quintana.
EXCLUSÃO DE PAUTA: 1) Auxílio Contábil e Fiscal à Formação das Matrículas Especiais e
ao Subprograma de Assistência Básica da FURG – Interessada Prof.ª Ana Paula Capuano. 1º
ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros
presentes. 2º ASSUNTO: Parecer 022/2018 - Aprovação do projeto “Incubadora de
Empreendimentos de Economia Solidária (INEESOL) FURG SLS” – Interessada: Profª. Liandra
Caldasso. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Anne
Leal Souza foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O
projeto de extensão em questão apresenta significativa aderência ao contexto sócio-econômico
vinculado ao campus de São Lourenço do Sul, evidencia sua articulação com outros projetos já
existentes no âmbito da universidade (em outros campi, inclusive) e está bastante bem
fundamentado tanto teórico como metodologicamente.” A Câmara acompanha o voto da relatora.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 3º ASSUNTO:
Parecer 024/2018 - Aprovação do Projeto “Mulher Coopera: Entendendo a Gestão econômicofinanceira de uma cooperativa/associação na prática” – Interessada Prof.ª Márcia Umpierre. 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 realização desse projeto justifica-se pela necessidade de realização de
atividades de ensino mais próximas às atividades que os estudantes do curso de gestão de
cooperativas vivenciarão após o término da graduação. Adiciona-se a isso a indissociabilidade
entre Ensino, Pesquisa e Extensão na formação inicial ou continuada dos envolvidos no projeto e
de que o curso de gestão de cooperativas é ofertado no Campus de São Lourenço do Sul, e foi
criado para este campus, considerando o perfil socioeconômico da região, bem como o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade, que tem como objetivo o compromisso
socioambiental e alinhado ao desenvolvimento local, regional, nacional e global.” A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 4º ASSUNTO: Parecer 25/2018: Aprovação do Projeto “Site do Curso de Comércio
Exterior” – Interessada Prof.ª Cíntia Cezar. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’Anne da Silva Flores Souza foi favorável à
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aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “Justifica-se este projeto pela
urgente necessidade de aprimoramento do site do curso, bem como a importância deste para
ofertar contínuas informações referentes ao curso à comunidade acadêmica.” A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 5° ASSUNTO: Parecer 26/2018 – Aprovação Projeto “Pedagógico do Curso de
Engenharia de Produção – Retificação da disciplina Empreendedorismo e Inovação”. O relator da
Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschalger foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A retificação de oferta
de disciplina, Memorando 265/2018, foi encaminhada para análise do Núcleo de Área da
Administração. O NAAdm no dia 11/06/2018 aprovou a solicitação da nova disciplina de
“Empreendedorismo e Inovação I” para o Curso de Engenharia de Produção do Campus de Santo
Antônio da Patrulha.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 6° ASSUNTO: Parecer 27/2018 - Aprovação do
Projeto “Regulamento das atividades complementares do Curso de Graduação em Ciências
Contábeis – inserção do Parágrafo único do Art. 17”- Interessado Prof.ª Débora Machado. 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 alteração do regulamento das atividades complementares do Curso de Graduação em Ciências
Contábeis da FURG se faz necessária tendo em vista o processo de alteração curricular do
Curso.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 7° ASSUNTO: Parecer 23/2018 – Aprovação do Projeto
“NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal” – Interessada: Prof.ª Giovana. A relatora da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Anne Leal foi favorável à aprovação do
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto de extensão já está em andamento,
sendo de conhecimento público que o NAF já vem funcionando no âmbito do ICEAC, de forma
que se conclui que esta seja uma renovação do projeto. O mesmo se apresenta como uma profícua
oportunidade de qualificação dos discentes e docentes envolvidos, bem como da comunidade.” A
Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 8° ASSUNTO: Parecer 15/2018 - Aprovação do Projeto “Papel do
Controle Gerencial em Empresas Familiares” – Interessada Prof.ª Ana Paula Capuano. O relator
da Câmara Pesquisa e Pós Graduação do ICEAC, Prof. Altamir Souza foi favorável à aprovação
do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “A interessada encaminhou o projeto de
pesquisa supracitado para ser incorporado ao plano de atividades do Instituto. O estudo tem o
intuito de compreender como se dá o uso do sistema de controle gerencial em uma empresa
familiar e explorar essa dimensão como um antecedente relevante do processo de gestão desse
tipo de organização. O tema é relevante e o projeto em questão atende aos requisitos de um
projeto de pesquisa.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 9° ASSUNTO: Parecer 16/2018 - Aprovação do
projeto “A (in)visibilidade da gestão ordinária no espaço público: analisando as práticas de gestão
do comércio informal na Praça Tamandaré em Rio Grande – RS” – Interessado: Prof. Márcio
Bauer. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir Souza, foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “a proposta atende aos
requisitos de um projeto de pesquisa, e tem tema e objeto importantes e pouco estudados no
contexto da administração”. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 10° ASSUNTO: Parecer 17/2018 - Aprovação do
Projeto “Evasão no ensino superior: uma análise do Curso de Administração Presencial da
Universidade Federal do Rio Grande entre os anos de 2007 a 2017” – Interessada Prof.ª Kettle
Paes. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Gibbon, foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto em tela
atende e apresenta todos os pré-requisitos básicos para a execução do trabalho de pesquisa, cujo o
tema é de relevância substantiva para o ICEAC, além de envolver os acadêmicos do Instituto nas
ações de elaboração, organização e realização das atividades.” A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 11°
ASSUNTO: Parecer 18/2018 – Aprovação do Projeto “Teto de Vidro: análise científica dos
fatores promotores do fenômeno” – Interessada Prof.ª Débora Machado. 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 projeto em tela atende e apresenta todos os
pré-requisitos básicos para a execução do trabalho de pesquisa, cujo o tema é de relevância
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substantiva para o ICEAC, além de envolver os acadêmicos do Instituto nas ações de elaboração,
organização e realização das atividades.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 12° ASSUNTO: Parecer 19/2018:
Aprovação do Projeto “Investimento em saneamento básico e sua relação com os índices de
balneabilidade dos municípios litorâneos do Rio Grande do Sul” – Interessado Prof. Gibran
Teixeira. 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
projeto em tela atende e apresenta todos os pré-requisitos básicos para a execução do trabalho de
pesquisa, cujo o tema é de relevância substantiva para o ICEAC, além de envolver os acadêmicos
do Instituto nas ações de elaboração, organização e realização das atividades.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 13º ASSUNTO: Parecer 20/2018: Aprovação do Projeto “Orientação Empreendedora,
Uso do Sistema de Controle Gerencial e Desempenho: estudo com empresas graduadas em
incubadoras” – Interessada Prof.ª Ana Paula Capuano. O relator da Câmara de Pesquisa e PósGraduação do ICEAC, Prof. Gibran Teixeira, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: “Este estudo busca compreender e contribuir com entendimentos quanto
às relações entre dois campos de pesquisa: empreendedorismo e controle gerencial, focando o
desdobramento de questões relacionadas a esses constructos no desempenho de empresas
graduadas. A proposta consiste em explorar, como a orientação empreendedora afeta o uso do
sistema de controle gerencial e de que forma isso reflete no desempenho. A investigação será
realizada por meio de um levantamento em empresas graduadas em incubadoras de base
tecnológica de universidades.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 14º ASSUNTO: Parecer 21/2018: Aprovação
do relatório de afastamento do Prof. Ricardo Saraiva Frio (2º sem/2017). O relator da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Gibran Teixeira, foi favorável à aprovação do
relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o Prof. Ricardo
Saraiva Frio, no segundo semestre de 2017, integralizou seus créditos em disciplinas e iniciou o
processo de desenvolvimento de sua tese junto ao Programa de Pós-Graduação em Administração
de Empresas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, em nível de Doutorado.
Segundo seu orientador o Prof. Dr. Fernando Bins Luce seu desempenho é Muito Bom.” A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 15º ASSUNTO: Parecer 22/2018: Aprovação do Projeto “Primaveras
chuvosas: produção de conhecimento sobre as mudanças climáticas desde as perspectivas dos
agricultores familiares e pescadores artesanais de SLS” – Interessada Prof.ª Adriana Peñafiel. O
relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir Souza, foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A interessada encaminhou o
projeto de pesquisa supracitado para ser incorporado ao plano de atividades do Instituto. O estudo
tem o objetivo de compreender os efeitos das mudanças climáticas dos agricultores familiares e
pescadores artesanais de São Lourenço do Sul e entorno, as preocupações, seus entendimentos e
suas posições no mundo, suas perspectivas com relação às responsabilidades e suas percepções de
possíveis respostas. O projeto atende aos requisitos de um projeto de pesquisa.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 16º ASSUNTO: Parecer 23/2018: Aprovação do Projeto “Uma análise dos fatores que
influenciam a participação dos consumidores no social commerce” – Interessado Prof. Guilherme
Lunardi. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Gibran Teixeira, foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A popularidade das
redes sociais tem propiciado oportunidades de negócio voltadas para o Comércio Eletrônico,
sendo recentemente referido como comércio social ou, do inglês, social commerce. No entanto,
várias empresas que atuam no comércio eletrônico estão tentando descobrir que fatores
influenciam os consumidores a participar do comércio social, não havendo um claro
entendimento na literatura. Assim, o projeto objetiva analisar – sob a perspectiva do consumidor
– os principais fatores que influenciam os consumidores a participarem do comércio social. O
estudo será uma pesquisa survey realizada junto a consumidores de produtos ou serviços
adquiridos de forma online. Desta forma, o autor espera que os resultados obtidos possam auxiliar
tanto pesquisadores quanto praticantes interessados no estudo e na adoção de iniciativas de
comércio social.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 17º ASSUNTO: Substituição do atual Representante do
ICEAC no Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (CEP-CHS) na FURG –
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A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para conhecimento e aprovação de todos
a solicitação realizada pelo Prof. Samuel Bonato, a fim de que não fosse mais o representante do
ICEAC no Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (CEP-CHS) na FURG,
devido sua elevada demanda de trabalho. Com isso, está sendo indicada, como nova
representante, a Prof.ª Ketle Paes. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida representatividade. 18º Assunto: Substituição de dois membros
representantes do Núcleo de Área da Administração - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento e aprovação de todos a necessidade de substituição de dois
membros representantes do Núcleo de Área da Administração, sendo eles os professores Samuel
Bonato e André Longaray, e sendo assim, indicou que passará a substitui-los, respectivamente, a
professora Suzana Malta como representante docente na área e o Prof. Guilherme Lunardi como
representante da pós-graduação na área. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida substituição. Assuntos Gerais: A Diretora Patrízia comentou sobre
alteração do calendário, reclamações quanto às dispensas de atividades durante turno integral,
fato este que foi reclamado em ambientes diversos na FURG, e especialmente, no caso do
ICEAC, foi elaborado um abaixo assinado acompanhando uma carta de repúdio a estas
“liberações” e entregue em mãos à Reitoria; comentou também sobre o andamento da revisão do
Regimento Geral da FURG, que está sendo realizado, sendo esta uma tarefa importante, uma vez
que trará novas condições de funcionamento dentro da Universidade, e que a meta da Reitoria é
trazer esta versão reorganizada e revisada do Regimento, juntamente com estruturação de
funcionamento dos Campi fora da Sede para discussão com a comunidade universitária ainda este
ano; comentou, por fim, que a Reitoria está, através de diretoria interna da ProPesp, trabalhando
em uma minuta para formalização de Empresas Juniores na FURG, trabalho este também
escutando avaliando experiências na FURG e em outras Universidades, para quando concluída a
minuta, encaminhá-la ao COEPEA para conhecimento e aprovação. O Professor Tiarajú
questionou sobre período de exames, e que está havendo conflito entre data de exames marcados
por ele como coordenador e colegas reclamando, alegando exames em dias que já estarão de
férias. Na sequência, essa questão foi discutida por demais colegas na reunião, e a Direção
levantou que se há exames marcados é por que ainda estamos em período letivo de calendário
acadêmico, e que se colegas ministrando aulas neste período estão, em tese, estão em atividade
acadêmica. O prof. Alexandre Quintana complementou que não há férias acadêmicas nesta época
do ano. A Prof.ª Débora informou que participa da comissão de estudos de atualização das
normas acadêmicas da FURG, de um dos grupos de trabalho da PROGRAD, e disse que estão
sendo discutidas atualizações nas normas acadêmicas que serão apresentadas no próximo
CONGRAD, e que oportunamente gostaria de expandir ao grupo alguns conceitos e
procedimentos existentes na FURG, que são desconhecidos por muitos professores. 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. Machado Teixeira
Secretária

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
Presidente

https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/tela_visualizardoc.php

4/4

