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ATA Nº 09/2018
  
 
 
Aos 13 dias do mês de setembro 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. 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 Economia; Prof.ª Msc. Cíntia P. Cesar, Coordenadora do curso de Comércio Exterior; Prof. Dr.
André Longaray, Coordenador do Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof.ª Dr.ª
Ana Paula Capuano Cruz, Coordenadora Adjunta do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof.
Dr. Fernando Cunha representando os docentes do Curso de Administração; Prof. Dr. Walter
Oleiro e Prof.ª Giovana Flores representando os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof.
Dr. Paulo Lessa, representando os docentes do Curso de Economia; Administradora Cátia Muller
e Assistentes em Administração Juliana Teixeira, e Antônio Marcos Giambastiani, representando
os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof.ª MSc. Blanca Gamarra; Prof. Dr. Cassius
Oliveira; Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves; Prof. Dr. Artur Roberto Gibbon; Discente Newton Lopes
Filho; Discente David Silva e Administradora Fernanda Geri. INCLUSÃO DE PAUTA: 1)
Mem. 205/2018 – Aprovação alteração em projeto de pesquisa; 2)Processo para professor
voluntário e 3) Prof. Dr. André Longaray – ministrar curso em Bagé. 1º ASSUNTO: Aprovação
da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO:
Aprovação “Ad Referendum” nº 214/2018, Candidatos homologados no concurso de edital
19/2018, cronograma de atividades e pontos para as provas - Proc. 23116.006279/2018-71
- Matérias/Disciplinas: Tecnologia da Informação, Administração de Sistemas da Informação,
Gestão de Projetos. A diretora Prof. Dr. Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad
Referendum” nº 214/2018, no qual constam os seguintes candidatos homologados: PABLO
CRISTINI GUEDES; MARCOS LUIZ LINS FILHO; VANESSA MARQUES DANIEL;
GUILHERME COSTA WIEDENHOFT; ROSEMARY FRANCISCO; NATÁLIA MARRONI
BORGES; ISAIAS SCALABRIN BIANCHI; CRISTIANE ELLWANGER; EDUARDO
HENRIQUE RIGONI; MARCELO HENRIQUE DE ARAUJO; ANA PAULA FERREIRA
ALVES. O cronograma e os pontos também foram apresentados ao conselho e seguem em anexo.
Sendo assim os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad
Referendum”. 3º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº 215/2018, Candidatos
homologados no concurso de edital 19/2018 e do cronograma de atividades - Proc.
23116.006284/2018-83 - Matérias/Disciplinas: Teorias da Administração, Teoria das
Organizações, Administração Pública, Gestão de Pessoas, Relações de trabalho, Comportamento
Organizacional, Relações Organizacionais. A diretora Prof. Dr. Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação o “Ad Referendum” nº 215/2018, no qual constam os seguintes candidatos
homologados: SERGIO ALMEIDA MIGOWSKI; ALINE MENDONÇA FRAGA; FELIPE
AMARAL BORGES; JOÃO FERREIRA DA LUZ; PATRICIA TOMETICH; PEDRO ROQUE
GIEHL; CRISTIANE SIMÕES NETTO COSTA; VANDERLEI DA SILVA SAMPAIO;
CELINA FRANCO HOFFMANN; CLARICE DA FONTOURA PAIM; CRISTINA ARTHMAR
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MENTZ ALBRECHT RAUBER; CECILIA GERHARDT BURTET; LUCAS CASAGRANDE.
O cronograma e os pontos também foram apresentados ao conselho e seguem em anexo. Sendo
assim os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad
Referendum”. 4º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº 216/2018, Candidatos
homologados no concurso de edital 19/2018 e do cronograma de atividades - Proc.
23116.006281/2018-40 - Matérias/Disciplinas: Administração de Produção, Logística de
Suprimentos, Logística de Distribuição, Pesquisa Operacional. A diretora Prof. Dr. Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação o “Ad Referendum” nº 216/2018, no qual constam os seguintes
candidatos homologados: PABLO CRISTINI GUEDES; UILIAM HAHN BIEGELMEYER;
LUCIANO MESSINA PEREIRA DA SILVA; ARIANE MELLO SILVA AVILA; DIEGO
AUGUSTO DE JESUS PACHECO; PATRICIA DIAS; GUILHERME BRANDELLI BUCCO;
ANA PAULA FERREIRA ALVES. O cronograma e os pontos também foram apresentados ao
conselho e seguem em anexo. Sendo assim os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido “Ad Referendum”. 5° ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº
217/2018, Candidatos homologados no concurso de edital 19/2018, cronograma de atividades e
pontos para as provas - Proc. 23116.006280/2018-03 - Matérias/Disciplinas: Administração
Financeira, Análise das Demonstrações Financeiras, Estruturas das Demonstrações Contábeis,
Avaliação de Projetos de Investimentos. A diretora Prof. Dr. Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação o “Ad Referendum” nº 217/2018, no qual constam os seguintes candidatos
homologados: RICARDO MUNIZ MUCCILLO DA SILVA; VANESSA MARTINS PIRES;
PATRICK WOHRLE GUIMARAES; NELSON GUILHERME MACHADO PINTO; JONAS
CARDONA VENTURINI; MARCIA REGINA GODOY; PÂMELA AMADO TRISTÃO. O
cronograma e os pontos também foram apresentados ao conselho e seguem em anexo. Sendo
assim os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad
Referendum”. 6° ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº 218/2018, Candidatos
homologados no concurso de edital 19/2018 e 20/2018, cronograma de atividades e pontos para
as provas - Proc. 23116.006282/2018-94 - Matérias/Disciplinas: Introdução à Economia, Teoria
Econômica, Mercado de Capitais e do Proc. 23116.006078/2018-73 - Matérias/Disciplinas:
Administração Financeira. A diretora Prof. Dr. Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o
“Ad Referendum” nº 218/2018, no qual constam os seguintes candidatos homologados no
processo 23116.006282/2018-94: GUSTAVO SARAIVA FRIO; ELISA OLIVEIRA
BÜTTENBENDER; RICARDO MUNIZ MUCCILLO DA SILVA; CAMILA DE MOURA
VOGT; PATRICK FONTAINE REIS DE ARAUJO; POLLYANNA RODRIGUES GONDIN; OZ
SOLON CHOVGHI IAZDI; LEONARDO SEGURA MORAES; EDUARDO ANDRÉ
TILLMANN; ELISÂNGELA BRIÃO ZANELA; VANCLEI ZANIN; LUCAS RODRIGUES;
DIEISON LENON CASAGRANDE; CRISTINA RIBAS VARGAS; BRUNA TEIXEIRA
BAUNGARTEN; AZIZ EDUARDO CALZOLAIO; GILBERTO DA SILVEIRA BARROS
NETO; PEDRO HENRIQUE SOARES LEIVAS; FRANCISCO ADILSON GABARDO;
MARCIA REGINA GODOY; MAX CARDOSO DE RESENDE; ANGEL DOS SANTOS
FACHINELLI FERRARINI. E no 23116.006078/2018-73: CRISTIANE JANAINA DE
OLIVEIRA RAMOS; JAVIER GUTIERREZ CASTRO; RICARDO MUNIZ MUCCILLO DA
SILVA; PATRICK WOHRLE GUIMARAES; CRISTIANE SIMÕES NETTO COSTA;
LIDIANE CÁSSIA COMIN; MARCIA REGINA GODOY; CAROLINA MAGDA DA SILVA
ROMA; DEISE TAIANA DE ÁVILA DIAS; PÂMELA AMADO TRISTÃO; ALEX ECKERT;
RENATA GONÇALVES SANTOS SILVA. O cronograma e os pontos também foram
apresentados ao conselho e seguem em anexo. Sendo assim os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido “Ad Referendum”. 7° ASSUNTO: Aprovação “Ad
Referendum” nº 219/2018, Candidatos homologados no concurso de edital 19/2018 e cronograma
de atividades - Proc. 23116.006283/2018-39 - Matérias/Disciplinas: Marketing, Administração
Estratégica, Pesquisa em Administração. A diretora Prof. Dr. Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação o “Ad Referendum” nº 219/2018, no qual constam os seguintes candidatos
homologados: ALYNE SEHNEM; PAULO ROBERTO CHAVES DALPIAN; CLECIO FALCAO
ARAUJO; ALINE LOUISE KERCH; ELIETI BIQUES FERNANDES; LUIS CARLOS
SCHNEIDER; KELI ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA; DANIELLE DENES DOS
SANTOS CARSTENS; ANA GRAZIELE LOURENÇO TOLEDO; RAFAEL MENDES
LÜBECK; JULIANA CONCEIÇAO NOSCHANG DA COSTA; GABRIEL ROBERTO
DELLACASA LEVRINI; CRISTIANE SIMÕES NETTO COSTA; DANIELE ESTIVALETE
CUNHA; JONAS CARDONA VENTURINI; GUILHERME RODRIGUES OLIVEIRA;
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MARCELO ZEPKA BAUMGARTEN; ALEXANDRE BORBA DA SILVEIRA. O cronograma
e os pontos também foram apresentados ao conselho e seguem em anexo. Sendo assim os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad Referendum”.  8°
ASSUNTO: Parecer 29/2018: Aprovação do Projeto “Visita Técnica Porto do Rio Grande e
Terminal Termasa/Tergrasa” – Interessado Prof. Jonatas Oliveira. O relator da Câmara Pesquisa e
Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório
e apresentou a seguinte fundamentação: “A proposta de projeto de extensão “Visita Técnica Porto
do Rio Grande e Terminal Termasa/Tergrasa” visa aproximar os alunos do Curso de Comércio
Exterior da FURG, da realidade prática do profissional de comércio exterior. O projeto se
justifica, uma vez que visa contribuir com a formação dos discentes, para além dos conteúdos
práticos e teóricos do seu curso de graduação.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 9° ASSUNTO: Parecer
30/2018: Aprovação do relatório de Projeto “Visita Técnica FRUKI – Projeto EXT 235” –
Interessado Prof. Jonatas Oliveira. O relator da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC,
Prof. Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O projeto de extensão “Visita Técnica FRUKI” visou aproximar os alunos do
Curso de Comércio Exterior da FURG da realidade prática do profissional de comércio exterior.
O projeto contou com a presença de 15 alunos e teve seus objetivos atingidos ao proporcionar aos
discentes, contato com o cotidiano de uma empresa e com profissionais do comércio exterior.” A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 10° ASSUNTO: Parecer 31/2018: Aprovação do Projeto “PROJETO DE
MONITORIA NA DISCIPLINA DE TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES” – Interessado Prof.
Márcio Bauer. A relatora da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof.ª Anne Leal foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto apresenta o
objetivo da disciplina de Teoria das Organizações para o curso de graduação em Administração e
justifica a necessidade da atuação de um (a) monitor (a) atuando juntamente ao professor
responsável de forma suficiente.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 11° ASSUNTO: Parecer 32/2018:
Aprovação do Projeto “Disputas ontológicas e políticas na América Latina” – Interessado Prof.ª
Adriana Penafiel. A relatora da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof.ª Giovana
Shai Anne Flores foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:
“Justifica-se este projeto pela ideia de que os conflitos denominados socioambientais são em
torno de uma única natureza (lá fora) resulta insuficiente para entender as mobilizações da
América Latina. Assim, questionar os pressupostos sobre o que existe (o real) está sendo um tema
debatido por muitos na Antropologia, incluindo latino-americanos como Mario Blaser (2013a,
2013b), Marisol de la Cadena (2010; 2015) e Arturo Escobar (2011, 2012, 2014, 2016). Em temas
de conflitos, principalmente, o que salta à vista é uma complexa cadeia de relações que contesta
supostos modernos hegemônicos sobre a divisão sociedade/natureza. Ou seja, em vez de pensar
que a disputa é sobre uma natureza, lá fora, a questão aqui é entender que os conflitos ocorrem
porque o mundo de cada um dos grupos em disputa são desenhados por pressupostos
radicalmente diferentes. Ao desenhar estratégias de resistência, projetos que podem desvirtuar os
projetos de vida das pessoas são resistidos porque as populações procuram manter a autonomia
do desenho do seu mundo. Sobre o tema de contestações que pode ser usada para analisar o que
ocorre na América Latina, Rancière (1996) realiza uma análise das contradições dos Estados
democráticos e expõe uma tese do ato "político". Esta tese se relaciona a pessoas isentas de poder
ou sem ter título de poder para, por exemplo, contar a sua experiência. Para o autor (também em
RANCIERE, 2004), a democracia não é um regime em que todos participam, na qual participaria
inclusive o cidadão pobre. O que ele chama de "poder dos pobres" pode ser relevante na
democracia, mas o que importa nesta é o poder dos que não têm qualificação alguma para exercê-
lo e, no entanto, reivindicam esse poder. Por esta razão, Rancière denominará esta pessoa de
"sujeito político". A vasta obra de Rancière tem diferentes momentos e pode-se afirmar que se
vincula à sua experiência na França ao se questionar como uma "sociedade autorregulada" se
correlaciona com o apogeu da xenofobia. Sobre este tema, enquanto os Estados ditos
democráticos criam uma série de técnicas para evitar o que seria um "desacordo político", para o
autor, o que emerge é um ódio profundo ao outro. Este processo de evitar ou ignorar desacordos é
conhecido pelo nome de "consenso", como já é mencionado por Mouffe (2011), em sua leitura de
Carl Schmitt. Para o autor francês, o consenso é mais que transformar os conflitos em
negociações, ou seja, a tentativa de "incluir" o outro como parceiro, porém este outro enquanto
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despojado do ato político. O consenso é uma forma de colocar vários mundos em um único
mundo. Em Rancière (2010, p.69), lê-se que "um desacordo não é um conflito de interesses,
opiniões ou valores; é uma divisão inserida no senso comum: uma disputa sobre o que é dado e
sobre o enquadramento segundo o qual vemos algo que é dado". Para o autor, a dimensão que ele
denomina de "o político" (the political) - que é diferente da política (politics) e das políticas
públicas (policies) - emerge quando as pessoas às quais são negados os direitos reivindicam-nos
de qualquer forma. Isto é, a verdadeira democracia emerge quando aqueles que não foram
incluídos no mundo político, ou tendo uma função política, aparecem em reivindicações. Este
agir político receberá uma resposta da atual ordem que é a polícia, o policiamento ou mesmo o
disciplinamento. Na análise de De la Cadena (2010), o conceito de desacordo de Rancière é
importante para entender as mobilizações na América Latina e chama a atenção quando são os
"seres da terra" que irrompem do (e desestabilizam o) lugar que lhe foi imposto há 500 anos pela
colonialidade, e como muita maior agressividade nos últimos 50 anos com as políticas e
programas de desenvolvimento. Neste processo de irrupção, o que havia se tornado mero recurso
natural (montanhas, águas, campos, etc.) passa a reivindicar, através de movimentos sociais,
espaço no cenário como seres com vida ou que permitem a vida das comunidades. No entanto,
diante desses desacordos expostos por Rancière, o Estado responde com força policial e, como
bem mostrou Benjamim na tese 8 sobre o conceito de história (BENJAMIM, 1985), o estado de
exceção é a regra. Isso é empiricamente demostrado na Introdução desta tese com o balanço a
respeito do número de mortos e feridos em mobilizações contra projetos que afetam a vida dos
coletivos. Nesse sentido, o desacordo é uma disputa sobre, como diria Marisol de la Cadena, "o
suposto comum". Entender os conflitos desta forma exercitará nos alunos e na comunidade em
geral de fazer um esforço em tomar a sério as reinvindicações de pessoas de outros regimes de
relação.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 12° ASSUNTO: Aprovação de “regramento mínimo para
orientação à Câmara de Graduação, Extensão e Administração, quando da submissão de projetos
para criação de empresa júnior vinculadas ao ICEAC, tendo a  Deliberação COEPEA
047/2018   como documento balizador"  – Interessado Prof. Artur Gibbon. O Prof. Gibbon,
atendendo demanda da Direção que o designou como responsável por estudar o funcionamento de
Empresas Juniores no ICEAC, põe para aprovação deste Conselho regramento mínimo para
orientação à Câmara de Graduação, Extensão e Administração, quando da submissão de projetos
para criação de empresa júnior vinculadas ao ICEAC, tendo a  Deliberação COEPEA
047/2018   como documento balizador. Assim, sugere os seguintes passos: 1. O ICEAC recebe o
Processo de criação da Empresa Júnior que deve estar de acordo com a Deliberação 047/2018; 2.
A Secretaria Administrativa do ICEAC  encaminha o Projeto à Câmara de Graduação, Extensão
e    Administração para parecer; 3. O relator do parecer sobre o Projeto usa a Deliberação
047/2018 para atestar a documentação entregue; 4. Em relação ao Plano de Ensino, conteúdo que
faz parte do Projeto e é de competência técnica e acadêmica das áreas do ICEAC, seguindo o
parágrafo 1º Art. 12 da referida Deliberação, o relator poderá solicitar entendimento do Núcleo de
Área ao qual o professor responsável pelo projeto está inserido, e considerar avaliação do Núcleo
de Área para proceder parecer final; 5. Finalizado o parecer, o relator deve encaminhar ao
Conselho do ICEAC para votação.  Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade os encaminhamentos apresentados.  13° ASSUNTO: Parecer 29/2018: Aprovação
do projeto “Primaveras chuvosas: Produção de conhecimento sobre as mudanças climáticas desde
as perspectivas dos agricultores familiares e pescadores artesanais de São Lourenço do Sul e
entorno” – Interessado Prof. ª Adriana Penafiel. O relator da Câmara e Pesquisa e Pós-Graduação
do ICEAC do ICEAC, Prof. Gibran Teixeira foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a
seguinte fundamentação: “O objetivo geral da pesquisa é compreender "desde dentro" os efeitos
das mudanças climáticas nos 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. Para o caso, é
pertinente a pesquisa qualitativa porque coincide com os autores de la Cadena (2010), Blaser
(2013) de levar a sério regimes de relação nos quais não existe uma divisão entre cultura e
natureza ou indivíduo e comunidade, mas uma contínua relação e o existente torna-se visível
justamente pelo complexo amálgama de relações.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 14° ASSUNTO:
Parecer 30/2018: Relatório de Afastamento (2º sem/2017) – Interessada Prof.ª Flávia Jacques. O
relator da Câmara e Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC do ICEAC, Prof. Artur Gibbon foi
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favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “o 2º relatório de
afastamento da professora Flávia Verônica Silva Jacques apresenta a síntese do andamento do seu
doutoramento até o fim do 2º semestre de 2017.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 15° ASSUNTO:
Parecer 31/2018: Relatório de Afastamento (1º sem/2018) – Interessada Prof.ª Cristiane Quintana.
O relator da Câmara e Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC do ICEAC, Prof. Altamir Souza foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O relatório
demonstra cumprimento satisfatório das atividades realizadas.” A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 16°
ASSUNTO: Parecer 32/2018: Relatório de Afastamento (1º mês) – Interessada Téc. Juliana
Teixeira. O relator da Câmara e Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC do ICEAC, Prof. Artur
Gibbon foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “o 1º
relatório de afastamento da servidora Juliana de Araújo Machado Teixeira apresenta o Plano
Inicial de Estudo com a matrícula nas disciplinas obrigatórias do curso de mestrado.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 17° ASSUNTO: Mem. 205/2018 – Aprovação alteração em projeto de pesquisa. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o memorando “Ad
Referendum” que trata sobre da alteração no projeto de pesquisa intitulado "PESQ- 696 - Gestão
Estratégica e Avaliação em Saúde: Redesenho de Processos e Implementação da Gestão por
Indicadores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio da Patrulha"
coordenado pelo Prof. Samuel Bonato. A alteração refere-se à distribuição dos valores do projeto.
O projeto permanece com valor total de R$ 62.500,20, porém com nova distribuição de valores.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida alteração. 18°
ASSUNTO: Processo para professor voluntário - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação o processo recebido para atuação de professor voluntário, baseando-se no
parecer realizado pelo núcleo de área da Administração, os membros do Conselho da Unidade
indeferiram por unanimidade o referido processo. 19° ASSUNTO: Aprovação para o Prof. Dr.
André Longaray – ministrar curso em Bagé. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a referida solicitação realizada pelo Prof. André Longaray, para ministrar
curso em Bagé durante três finais de semana. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade a referida solicitação.   Assuntos Gerais: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah informou a todos sobre a necessidade de se organizar para a eleição de coordenação do
biênio 2019/2020, para os cinco cursos de graduação e três de pós-graduação, sendo assim propôs
que em breve seja realizada uma reunião extraordinária com a finalidade de aprovar a
regulamentação para as eleições e as comissões eleitorais. Em relação aos núcleos de áreas e as
câmaras estas também deverão passar por eleição para o próximo biênio, podendo haver
recondução. Quanto aos núcleos de áreas também foi sugerido que estes se organizassem para
convidar os professores para atuarem no novo biênio 2019-2020. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah parabenizou o Prof. Dr. Alexandre Quintana e a Administradora Fernanda Geri
pela revista Sinergia, pois foi indexada no Spell e está sendo fechado D.O.I. A administradora
Fernanda Geri informou que foi publicada a 4ª edição do boletim, com isso solicita aos
professores que informem suas atividades para compor os próximos boletins, também informou
que o SIGPROJ sofreu alteração para o SISPROJ, havendo um manual da Proexc e informações
no site, o CIP se coloca a disposição para auxiliar na transição de sistema. Prof. Dr. André
Longaray, informou que a 3ª edição do curso de Gestão Pública Municipal – EAD está aberta
sendo contemplados os polos de Rio Grande, São José do Norte, Esteio, Picada Café e Santana do
Livramento, havendo disponibilidade de 30 vagas para cada polo. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah informou que o instituto necessita indicar novamente a representação para
atuação junto ao CONSUN, os atuais representantes são Prof. Paulo Lessa e Prof. Artur Gibbon
(titulares) e Prof. Walter Oleiro e Prof. Rafael Oliveira (suplentes), com isso o Prof. Paulo Lessa
pediu para sair da representação, os outros professores se manterão como representantes,
passando o Prof. Rafael Oliveira atuar como titular e a Prof. Blanca Gamarra a atuar como
suplente. A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Cadaval solicitou a todos os professores que
encaminhassem para o e-mail da administradora Cátia Muller, até o dia 14 de setembro seus
Currículos Lattes documentado de suas produções científicas e cópia do certificado de maior
titulação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que
vai assinada pela presidente e pela secretária.

 



18/10/2018 Chave de Autenticidade: 9995.BC89.E3F1.6FD8

https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/tela_visualizardoc.php 6/6

   
 
 
 
 
 
 
Juliana de A. Machado Teixeira              
          Secretária

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
                    Presidente


