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ATA Nº 13/2018
 
 
Aos 06 dias do mês de outubro 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.ª Dr.ª Débora Gomes, Coordenadora
do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Coordenador do Curso de
Administração; Prof. Dr. Cássius Oliveira, Coordenador Adjunto do Curso de Economia; Prof.
MSc. Cíntia P. Cesar, Coordenadora do Curso de Comércio Exterior, Prof. Dr. Gibran Teixeira,
Coordenador do Mestrado em Economia; Prof. Dr. Alexandre Quintana, Coordenador do Curso
de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Rafael Oliveira, representando os docentes do Curso de
Administração; Prof.ª Giovana Flores representando os docentes do Curso de Ciências Contábeis;
Prof. Dr. Vinicius Halmenschlager representando os docentes do Curso de Economia;
Administradora Cátia Muller, Assistentes em Administração Antônio Giambastiani e Juliana
Teixeira, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS:  Prof. Dr.ª Lívia Triaca;
Prof. Dr. Rodrigo Rocha; Prof.ª MSc. Cristiane Quintana. INCLUSÃO DE PAUTA: 1)
Aprovação de Comissão para análise e propostas de alterações regimentais no funcionamento das
atividades das Câmaras do ICEAC. 1º ASSUNTO: Aprovação da Ata anterior – A Ata foi
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação do resultado
final do concurso de edital nº 19/2018, proc. 23116.006281/2018-40, Área: Operação e
Logística, Matérias/ disciplinas: Administração de Produção, Logística de Suprimentos,
Logística de Distribuição, Pesquisa Operacional, Presidente de Banca: André Longaray. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o resultado final do concurso
de edital nº 19/2018, proc. 23116.006281/2018-40, Área: Operação e Logística, Matérias/
disciplinas: Administração de Produção, Logística de Suprimentos, Logística de Distribuição,
Pesquisa Operacional, Presidente de Banca: André Longaray, de acordo com o relatório sucinto
do processo, elaborado pela banca no qual consta a seguinte descrição na conclusão: “Candidato
aprovado Pablo Cristini Guedes, com nota 8,54.” Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido resultado. 3º ASSUNTO: Aprovação do resultado final do
concurso de edital nº 19/2018, proc. 23116.006283/2018-39, Área: Marketing Matérias/
disciplinas: Marketing, Administração Estratégica, Pesquisa em Administração, Presidente de
Banca: Altamir Souza. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o
resultado final do concurso de edital nº 19/2018, proc. 23116.006283/2018-39, Marketing
Matérias/ disciplinas: Marketing, Administração Estratégica, Pesquisa em Administração,
Presidente de Banca: Altamir Souza, de acordo com o relatório sucinto do processo, elaborado
pela banca no qual consta a seguinte descrição na conclusão: “Por fim, foi publicado o resultado
final do concurso, sendo aprovados respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugares, os
candidatos: Luis Carlos Schneider – 8,68 (oito vírgula sessenta e oito); Elieti Biques Fernandes –
nota 8,16 (oito vírgula dezesseis); Daniele Estivalete Cunha – 7,78 (sete vírgula setenta e oito).”
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado. 4º
ASSUNTO: Aprovação do resultado final do concurso de edital nº 21/2018, proc.
23116.006077/2018-29, Área: Administração, Matérias/ disciplinas: Administração Financeira
e Orçamentária, Presidente de Banca: Fernando Cunha. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação o resultado final do concurso de edital nº 21/2018, proc.
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23116.006077/2018-29, Área: Administração, Matérias/ disciplinas: Administração Financeira
e Orçamentária, Presidente de Banca: Fernando Cunha, de acordo com o relatório sucinto do
processo, elaborado pela banca no qual consta a seguinte descrição na conclusão: “Após os
resultados definitivos da prova escrita, prova didática e exames de títulos, foram aprovados no
concurso, respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugar Pâmela Amado Tristão (nota
final 70,38 – sete vírgula trinta e oito), Neimar Ferreira da Rosa (nota final 7,21 – sete vírgula
um) e Gleberson de Santana dos Santos (nota final 7,09 – sete vírgula zero nove).” Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado. 5º ASSUNTO:
Aprovação solicitação de prorrogação de afastamento – Interessada Prof.ª Cristiane Quintana. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação de prorrogação
de afastamento da Prof.ª Cristiane Quintana, o referido processo passou pelo Núcleo de Área, o
qual apresentou o seguinte parecer “ o NAadm é favorável a prorrogação do prazo para que a
requerente Cristiane Gularte Quintana (processo 23116.010803/2018-16) possa concluir seu
doutoramento desde que o prazo total de afastamento não ultrapasse 4 anos a contar do ingresso
da requerente no doutorado.” Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
a prorrogação de afastamento. 6º ASSUNTO: Aprovação solicitação de atuação como Co-
orientadora de tese de Doutoramento – Interessada Prof.ª Liandra Caldasso. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação realizada pela Profª Liandra
Caldasso para atuação como Co-orientadora de tese de Doutoramento, a qual passou pela Câmara
de Graduação, Extensão e Administração onde o relator Prof. Vinícius Halmenschlager foi
favorável à aprovação do relatório, mediante parecer 068/2019 e apresentou a seguinte
fundamentação: “A coorientação faz parte das atividades pertinentes ao docente e não implica em
ônus para as tarefas desenvolvidas no ambiente do ICEAC.” Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 7º ASSUNTO: Aprovação solicitação
para atuação em uma disciplina no curso de especialização na Faculdade de tecnologia e
Educação de Goiás – Interessado Prof. Alexandre Quintana. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação solicitação realizada pelo Prof. Alexandre Quintana para
atuação em uma disciplina no curso de especialização na Faculdade de tecnologia e Educação de
Goiás, a qual passou pela Câmara de Graduação, Extensão e Administração onde o relator Prof.
Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório, mediante parecer 067/2018 e
apresentou a seguinte fundamentação “A atuação dos Prof. Alexandre Costa Quintana na
disciplina de DPCASP-DFC, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário no curso de
especialização Contabilidade e Controle no Setor Público não implica em ônus para as tarefas
desenvolvidas no ambiente do ICEAC. O Relator é favorável à autorização do Prof. Alexandre
Costa Quintana para atuação na disciplina de DPCASP-DFC, Balanço Financeiro, Balanço
Orçamentário no curso de especialização Contabilidade e Controle no Setor Público, nos dias
01,02 e 03 de fevereiro de 2019 em João Pessoa/PB.” Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 8º ASSUNTO: Aprovação do calendário de
reuniões 2019. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o
calendário de reuniões do Conselho para 2019, conforme segue apresentado: 14/03 – 11/04 –
09/05 – 13/06 – 11/07 – 08/08 – 12/09 - 10/10 – 14/11 – 12/12, passando a ocorrer às 14hs.  Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o calendário. 9º ASSUNTO:
Aprovação de abertura de edital para Cargo Efetivo da Carreira de Docente do Magistério
Superior  na área de Economia. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a abertura de edital de concurso público para Cargo Efetivo da Carreira de Docente do
Magistério Superior  na área de Economia, de vaga nova código 929741, originada no Campus de
Santa Vitória do Palmar, a ser aberto para o Campus Carreiros. A vice-diretora Audrei Fernandes
Cadaval esclareceu que a proposição da direção do ICEAC de abertura de edital no Campus
Carreiros, submetida à consulta ao Núcleo de Área de Economia, resulta do planejamento de
gestão da área a qual pertencem os cursos Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Mestrado
em Economia Aplicada do ICEAC, comtemplando o levantamento da carga horária dos docentes,
o número de discentes, cursos, projetos de ensino pesquisa e extensão, orientações de iniciação
científica e, em especial, o processo de consolidação da Pós Graduação na área de Economia. No
que diz respeito aos critérios de gestão acadêmica e de manutenção da qualidade dos cursos
envolvidos, houve concordância do Núcleo de Área da Economia de que não haveria prejuízo a
nenhuma das partes e, portanto, a abertura do referido edital no Campus Carreiros seria viável e
procedente diante do analisado, resultando no fortalecimento da área como um todo. A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou então para votação, a abertura de edital para Cargo
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Efetivo da Carreira de Docente do Magistério Superior  na área de Economia, de vaga nova
código 929741. na Área de conhecimento ECONOMIA, Matéria(s)/Disciplina(s) Economia
Ambiental e dos Recursos Naturais, Economia Pesqueira, Titulação Exigida: Graduação em
Economia e Doutorado em Economia, Regime de Trabalho de 40h DE, e Membros da Banca
Examinadora: Profa. Dra. Patrízia Raggi Abdallah – FURG (Presidente); Prof. Dr. Gibran da
Silva Teixeira – FURG (Membro); Prof. Dr. Alexandre Nunes de Almeida – ESALQ/USP
(Membro Externo); Prof. Dr. Cássius Rocha de Oliveira – FURG (Suplente) e Prof. Dr. Giácomo
Balbinotto Neto – UFRGS (Suplente Externo). A referida abertura de edital foi aprovada por
maioria dos membros presentes do Conselho da Unidade, havendo um voto contrário da Prof.ª
Cíntia P. Cezar. 10º ASSUNTO: Parecer 56/2018 - Aprovação do Projeto “Acordo de cooperação
técnica, científica, pedagógica e de intercâmbio na área de Ciências Contábeis entre a
Universidade Federal do Rio Grande e a Universidade Federal de Santa Maria” – Interessado
Prof. Alexandre Quintana. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do
ICEAC, Prof.ª Giovana F. Souza foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “Objetivando somar forças da FURG e da UFSM a promoção e o
desenvolvimento da Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências Contábeis no Estado do Rio
Grande do Sul, por meio de atividades de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização,
propõe-se este acordo de cooperação. A FURG tem referencial atuação na área de Ciências
Contábeis e a UFSM vem ocupando cada vez mais lugar de destaque nos estudos de Ciências
Contábeis. Acreditam que a atuação em conjunto possa proporcionar o atendimento crescente a
demanda da sociedade na implantação, solidificação e desenvolvimento deste segmento, tão
relevante em seus aspectos sociais e econômicos.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 11º
ASSUNTO: Parecer 57/2018 - Aprovação do Projeto “Monitoria.” – Interessada Prof.ª Débora
Gomes. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª
Giovana F. Souza foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:
“A disciplina possui muitos estudantes e muitos exercícios com grau de dificuldade elevado, de
forma que os estudantes necessitam de apoio fora da sala de aula, especialmente em época de
provas. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 12º ASSUNTO: Parecer 58/2018 - Aprovação do
Projeto “Administração Financeira e orçamentária.” – Interessada Prof.ª Lívia Fonseca. A relatora
da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana F. Souza foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “Alto índice de
retenção, evasão e repetência de estudantes durante seu percurso acadêmico em função da
dificuldade apresentada diante de disciplinas com cálculos e, principalmente, relacionado a
carência de uma base forte do ensino médio escolar.” A Câmara acompanha o voto da relatora.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 13º
ASSUNTO: Parecer 59/2018 - Aprovação do Projeto “Tecnologia da Informação" – Interessado
Prof. Guilherme Lunardi. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do
ICEAC, Prof.ª Giovana F. Souza foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “Atividades de monitoria facilitam o processo de aprendizagem.” A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer.14º ASSUNTO: Parecer 60/2018: Aprovação do Projeto “Atividades
pedagógicas para promoção do ensino"– Interessada Prof.ª Aline Samá. A relatora da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana F. Souza foi favorável à
aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “Administrar exige
interdisciplinaridade, conhecimento, informação, habilidades, ação e, também, um entendimento
teórico sobre a ciência que faz gestão. Analisando os índices de empresas que sobrevivem os
primeiros 5 anos de existência, está claro que os empreendedores brasileiros devem buscar maior
orientação acadêmica e profissional para que os fatores financeiros não sejam um dos principais
motivos que têm causado a falência de suas empresas. O controle financeiro é de suma
importância para qualquer organização, pois é ele quem garante que a economia local possa ser
impulsionada, agregando valor aos nossos produtos e auxiliando no crescimento do país. Tal
cenário evidencia a necessidade de repensar como os conteúdos acadêmicos são trabalhados e
organizados nos espaços educacionais.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 15º ASSUNTO: Parecer 61/2018 -
Aprovação do Projeto “Monitoria Economia Matemática"  – Interessado Prof. Vinicius
Halmenschlager. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC,
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Prof.ª Luciane Schmitt foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “De acordo com o Projeto de Monitoria de “Economia Matemática” o
monitor contribui com os alunos nas resoluções das listas, bem como, no entendimento da
matéria. Desta forma a monitoria aumenta a efetividade, em termos de aprendizagem, dos tópicos
vistos em sala de aula e permite que seja dada ênfase aos tópicos mais relevantes e que gerem
maiores dúvidas aos alunos.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.16º ASSUNTO: Parecer 62/2018 - Aprovação
do Projeto “Monitoria em Análise das Demonstrações Financeiras" – Interessado Prof. Rafael
Oliveira”. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.
Vinicius Halmenschlager, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “A monitoria da disciplina Análise das Demonstrações Financeiras visa
contribuir com o andamento do curso através do auxílio aos discentes, facilitando o entendimento
da matéria e dos exercícios propostos em sala.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 17º ASSUNTO:
Parecer 63/2018: Aprovação do Projeto “Monitoria em Técnicas de Pesquisas em Contabilidade"
– Interessada Prof. Daniele Antunes. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Vinicius Halmenschlager, foi favorável à aprovação do relatório
e apresentou a seguinte fundamentação: “A monitoria da disciplina Técnicas de Pesquisa em
Contabilidade visa contribuir com o andamento do curso através do auxílio aos discentes,
facilitando o entendimento da matéria e das atividades propostas em sala.” A Câmara acompanha
o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.
18º ASSUNTO: Parecer 64/2018 - Aprovação do Projeto “Jovens Campesinos" – Interessado
Prof. Jonatas Oliveira. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC,
Prof.ª Luciane Schmitt, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “De acordo com o Projeto de Extensão “Jovens Campesinos” a execução da
proposta pedagógica do projeto ocorreu por meio da organização dos tempos e espaços
formativos através de aulas expositivas, saídas de campo, exposição e debates de acordo com
quatro eixos temáticos apresentados.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 19º ASSUNTO: Parecer 65/2018 -
Aprovação do Relatório de Projeto “Visita Técnica Porto do Rio Grande e Terminal
Termasa/Tergrasa"  – Interessado Prof. Jonatas Oliveira. A relatora da Câmara Graduação,
Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Luciane Schmitt, foi favorável à aprovação do
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com Relatório do Projeto Extensão
699 “Visita Técnica Porto do Rio Grande e Terminal Termasa/Tergrasa”, a atividade
possibilitou aos acadêmicos acompanhar o dia a dia das operações, visualizar os processos
operacionais, documentais e gerenciais em uma empresa ligada ao comércio exterior brasileiro,
de forma a aproximar os alunos a realidade de um dos segmentos da grande área do Comércio
Exterior.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 20º ASSUNTO: Parecer 66/2018 – Aprovação do
Relatório de Projeto “Trader Day II” – Interessado Prof. Fernando Cunha. O relator da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager, foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com o Projeto de
Extensão “A ampla participação da comunidade acadêmica reforça a importância dos eventos
promovidos pela Liga de Investimentos, com intuito de integrar a academia com os aspectos
práticos do mercado financeiro.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 21º ASSUNTO: Parecer 42/2018:
Aprovação do projeto “Custo do Cesto de Produtos Básicos de Consumo Popular” – Interessado
Prof. Tiarajú Freitas. 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 o seu desenvolvimento além de ser
base de um serviço ofertado pelo ICEAC com grande demanda pela comunidade de Rio Grande e
região.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 22º ASSUNTO: Aprovação de Comissão para análise e
propostas de alterações regimentais no funcionamento das atividades das Câmaras do ICEAC. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia, colocou para aprovação a criação de uma Comissão para análise e
propostas de alterações regimentais no funcionamento das atividades das Câmaras do ICEAC,
deverão compor esta comissão os três líderes dos Núcleos de Áreas. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida comissão. ASSUNTOS GERAIS: O Prof.
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Alexandre Quintana informou que o Prof. Rodrigo da UFPEL, estará realizando seu Pós-Doc no
Mestrado em Contabilidade da FURG, em breve estará encaminhando seu processo aprovado
pela respectiva instituição de origem para que haja aprovação deste conselho. O mesmo também
informou que a FURG conseguiu aprovar com êxito 45 projetos na Chamada Universal
MCTIC/CNPq 2018, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dentro destes há
2 projetos do ICEAC, na área de Contabilidade, de responsabilidade dos professores Marco
Aurélio Barbosa e Ana Paula Capuano. 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


