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ATA Nº 11/2018
 
 
Aos 11 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. Tiarajú Freitas, Coordenador do curso de Economia;
Prof.ª Msc. Cíntia P. Cesar, Coordenadora do curso de Comércio Exterior; Prof.ª Dr.ª 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; Prof. Dr. Paulo
Lessa representando os docentes do Curso de Economia; Assistentes em Administração Juliana
Teixeira e Tatiane Roldão, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof.ª
MSc. Blanca Gamarra; Prof. Dr. Artur Roberto Gibbon; Discentes David Borges e Newton Filho.
EXCLUSÃO DE PAUTA: A diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a exclusão dos pareceres 34/2018 e 35/2018, constantes na pauta em razão de não
haver pareceres. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
exclusão. INCLUSÃO DE PAUTA: 1) Aprovação da homologação dos candidatos inscritos, do
cronograma e dos pontos para a prova, do Edital 21/2018; 2) Aprovação do parecer 35/2018 –
Alteração curricular no PPC do curso de Agroecologia; 3) Aprovação do parecer 37/2018 –
Mobilidade discente no programa de Pós-Graduação em Contabilidade e 4) Aprovação do parecer
38/2018- Mobilidade discente no Programa de Pós-Graduação em Contabilidade. 1º ASSUNTO:
Aprovação da Ata anterior – A Ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º
ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº 233/2018 – Projeto de Extensão EXT-764 Fórum
de Economia: é tempo de falar de economia. A Diretora Prof. Patrizia Raggi Abdallah, colocou
para aprovação o Ad Referendum n° 233/2018, o qual trata sobre o Projeto de Extensão EXT-764
Fórum de Economia: é tempo de falar de economia, coordenado pelo professor Tiarajú Freitas.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido Ad Referendum. 3º
ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº 229/2018 – Projeto de Extensão EXT 747- Trader
Day II – A Diretora Prof. Patrizia Raggi Abdallah, colocou para aprovação o Ad Referendum n°
229/2018, o qual trata sobre o Projeto de Extensão EXT 747- Trader Day II, coordenado pelo
professor Fernando Rafael Cunha. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido Ad Referendum. 4º ASSUNTO: Aprovação do resultado final do
concurso de edital nº 19/2018 - proc. 23116.006280/2018-03 - A Diretora Prof. Patrizia Raggi
Abdallah, colocou para aprovação o resultado final do concurso de edital nº 19/2018, no qual de
acordo com o relatório sucinto elaborado pela banca foram aprovados, respectivamente em
primeiro, segundo e terceiro lugar, os candidatos Nelson Guilherme Machado Pinto nota final
9,46; Vanessa Martins Pires nota final 9,44 e Ricardo Muniz Muccillo da Silva nota final 7,17. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado. 5º
ASSUNTO: Parecer 34/2018: Aprovação de Relatório do Projeto “Encontro SBEO: Debates
sobre o ensino das teorias organizacionais” – Interessado Prof. Márcio Bauer. O relator da
Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi
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favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “As conclusões do
Relatório final de Atividade de Extensão – Encontro SBEO, indicam que o evento atingiu os
objetivos a que se propôs, sendo uma oportunidade efetiva de discussão acerca das possibilidades
e limites do ensino de Teorias Organizacionais. Um dos pontos de destaque foi a grande
participação de estudantes, os quais se envolveram ativamente nos debates e discussões sobre o
ensino.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 6º ASSUNTO: Parecer 36/2018: Aprovação do Projeto
“ENS – 752 Monitoria voluntária” – Interessado Prof. Fernando Cunha. A relatora da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Flores foi favorável à
aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “As disciplinas de Administração
Financeira e Avaliação de Projetos de Investimento fazem parte do rol de disciplinas obrigatórias
do curso de Administração. Historicamente essas disciplinas têm apresentado elevados índices de
reprovação. Nesse sentido, justifica-se a necessidade de monitor para contribuir com o
atendimento dos alunos em horários extraclasse já que, além das turmas serão grandes (mais de
50 alunos) há grande quantidade de exercícios a serem desenvolvidos.” A Câmara acompanha o
voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 7º
ASSUNTO: Parecer 37/2018: Aprovação do Projeto “ENS – 654 Monitoria voluntária” –
Interessado Prof.ª Flávia Czarneski. O relator da Câmara Graduação, Extensão e Administração
do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a
seguinte fundamentação: “Além do auxílio aos discentes, o monitor poderá contribuir para
levantar o entendimento dos motivos que levam os alunos a desistirem do Curso. Com relação ao
monitor, espera-se que o trabalho seja um estímulo que exija comprometimento e
responsabilidade para as atividades de pesquisa, ensino e extensão do curso de Administração;
contribua para o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, na melhor
qualificação dos acadêmicos do Curso de Administração e; atenda ao Projeto Pedagógico do
Curso com o intuito de melhorar a qualificação técnico-científica dos processos educativos.” A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 8º ASSUNTO: Parecer 38/2018: Aprovação de Relatório do Projeto
“Semana de Educação Financeira na FURG” – Interessada Prof.ª Márcia Godoy. A relatora da
Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Flores foi favorável à
aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “No período 14 a 20 de Maio de
2018 aconteceu a Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa promovida pelo
Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), que teve como objetivo disseminar a
educação financeira e previdenciária, além de contribuir para o fortalecimento da cidadania.
Assim, o Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) se engajou
nesta campanha através da realização da Semana de Educação Financeira na FURG.” A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 9º ASSUNTO: Parecer 39/2018: Aprovação de Relatório do Projeto “Meu
dinheirinho” – Interessada Prof.ª Márcia Godoy. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Flores foi favorável à aprovação do relatório e
apresentou a seguinte fundamentação: “No período 14 a 20 de Maio de 2018 aconteceu a Semana
Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa promovida pelo Comitê Nacional de Educação
Financeira (CONEF), que teve como objetivo disseminar a educação financeira e previdenciária,
além de contribuir para o fortalecimento da cidadania. Assim, o Instituto de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) se engajou nesta campanha através da
realização do projeto de extensão Meu Dinheirinho, uma atividade direcionada ao público
infantil.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 10º ASSUNTO: Parecer 40/2018: Aprovação de Relatório
do Projeto “NAF NA 45ª FEIRA DO LIVRO DA FURG” – Interessada Prof.ª Giovana Flores. O
relator da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius
Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:
“Com a presença do NAF na Feira do Livro da FURG foi possível atingir o objetivo tanto da
formação prática dos alunos, referente à expansão do conhecimento fiscal quanto para o apoio à
comunidade, pois os atendimentos realizados se mostraram de grande importância pela demanda
solicitada pela comunidade, com ênfase na população de baixa renda e com dificuldade em se
conectar de forma clara com a RFB.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 11º ASSUNTO: Parecer 41/2018:
Aprovação de Relatório do Projeto “Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal” – Interessada Prof.ª
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Giovana Flores. O relator da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.
Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O funcionamento do NAF é justificado pela oportunidade de se colocar em
prática as aulas expositivas do curso de Ciências Contábeis, permitindo aos acadêmicos a
vivência da prática contábil supervisionados por profissionais da área em conjunto com
profissionais da Receita Federal. O principal produto desta proposta consiste na materialização da
Educação Fiscal como parte integrante dos Programas Institucionais promovidos na FURG.” A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 12º ASSUNTO: Parecer 33/2018: Aprovação do projeto “Pedagógico do
Curso de Mestrado em Administração” – Interessado Prof. Guilherme Lunardi. O relator da
Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Gibbon foi favorável à aprovação do
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A proposta de atualização do Regimento Interno
do PPGA/FURG apresenta a anuência dos professores do curso e está em consonância com o
novo Regimento Geral da Pós-Graduação na FURG, do novo Regimento Interno do ICEAC e
pela avaliação quadrienal da CAPES.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 13º ASSUNTO: Parecer 34/2018:
Relatório de Afastamento (1º sem/2018) – Interessada Prof.ª Gabriela Dias. O relator da Câmara
Pesquisa e Pós-Graduação 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. 13º ASSUNTO: Parecer 35/2018: Relatório de
Afastamento (1º sem/2018) – Interessada Prof.ª Larissa Tavares. O relator da Câmara Pesquisa e
Pós-Graduação 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. 14º ASSUNTO: Parecer 36/2018: Relatório de
Afastamento (1º sem/2018) – Interessada Prof.ª Patrícia Franzoni. O relator da Câmara 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 a Profª. Patrícia da Graça
Rocha Franzoni, até o primeiro semestre de 2018, esteve relacionada às atividades do Programa
de Pós-Graduação em Ensino da Univates, em nível de Doutorado, cursando as seguintes
disciplinas: (i) Metodologias Ativas no Ensino; (ii) Leitura, Escrita e Interpretação; (iii)
Currículo, Interdisciplinaridade e Transversalidade; (iv) Ética e Ensino na Contemporaneidade;
(v) Processos de Avaliação; (vi) Políticas Públicas Educacionais; (vii) Estratégia de Ensino I;
(viii) Fundamentos de Alfabetização Científica e Tecnológica; (ix) Educação e
Contemporaneidade; (x) Processos de Ensino e de Aprendizagem; (xi) Pesquisa em Ensino; (xii)
Seminário Integrado em Ensino; (xiii) Estratégias de Ensino II; (xiv) Estágio Docência;
(Atividades Ensino, Pesquisa e Extensão). A data provável de qualificação da tese é Dezembro de
2018. Segundo a sua orientadora, a Prof. Dra. Marli Teresinha Quartieri, 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: Aprovação da homologação dos candidatos
inscritos, do cronograma e dos pontos para as provas, do edital 21/2018. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia colocou para aprovação os candidatos homologados no concurso de edital 21/2018,
cronograma de atividades e pontos para as provas - Proc. 23116.006077/2018-29
- Matérias/Disciplinas: Administração Financeira e Orçamentária. No qual constam os seguintes
candidatos homologados: BRUNO EDUARDO SLONGO GARCIA, NEIMAR FERREIRA DA
ROSA, ALINE GONZALEZ KOCHHANN, ALINE LOUISE KERCH, MAURICIUS
MUNHOZ DE MEDEIROS, ARIANE MELLO SILVA AVILA, CRISTIANE SIMÕES NETTO
COSTA, ALÉXIA FERNANDES ROCHA, JAMAIRA GAI CARNELUTTI, GLEBERSON DE
SANTANA DOS SANTOS, MARA LUIZA GONÇALVES FREITAS, NADJA MARQUES DE
FONTES, ALINE SAMÁ PINTO, JÉSSICA CARVALHO DA SILVA, MARCOS VINICIUS
DALAGOSTINI BIDARTE, ÍSIS MOTA KRÜGER, PAULO FERNANDO MARSCHNER,
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA, MARCOS ANDRE SOARES FARIAS, PATRICIA
TOMETICH, ANGÉLICA POTT DE MEDEIROS, MARLON RUOSO MORESCO, 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 os referidos documentos. 16º ASSUNTO: Aprovação do parecer
35/2018 – Alteração curricular no PPC do curso de Agroecologia. O relator da Câmara
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Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi favorável à
aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “A proposta esta de acordo com o
PCC do curso de Agroecologia, e já teve um entendimento favorável a esta demanda do Núcleo
de Área de Economia.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 17º ASSUNTO: Aprovação do parecer 37/2018
– Mobilidade discente no programa de Pós-Graduação em Contabilidade - Interessada Prof.ª
Flávia Czarneski. O relator da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Gibbon
foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto que
propõe à participação da estudante Thais Aparecida Pereira, em atividade de intercambio, de
curta duração, traz todas as informações necessárias e trará importante colaboração e aumentará a
articulação do Programa de Pós- Graduação em Contabilidade da FURG.” A Câmara acompanha
o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.
18º ASSUNTO: Aprovação do parecer 38/2018 – Mobilidade discente no programa de Pós-
Graduação em Contabilidade- Interessada Prof.ª Ana Paula Capuano. O relator da Câmara
Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Gibbon foi favorável à aprovação do projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto que propõe à participação da estudante Michele
Josiane Rutz Buchweitz, em atividade de intercâmbio, de curta duração, traz todas as informações
necessárias e trará importante colaboração e aumentará a articulação do Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade da FURG. ASSUNTOS GERAIS: O Prof. Alexandre Quintana
relatou sobre a indexação da Revista SINERGIA, obtendo DOI e também já sendo indexada no
Spell, onde ressaltou a importância destes indexadores para o avanço na qualificação deste
periódico para o ICEAC. Acrescentou a necessidade de colaboração de colegas para a avaliação
de artigos para próximas edições. A Profa. Patrízia reforçou a importância desta ação,
parabenizando novamente o Prof. Alexandre Quintana pela atuação como Presidente do Corpo
Editorial da SINERGIA. O Prof. Fernando Rafael Cunha expressou seu agradecimento à
Administradora Fernanda Geri e ao Assistente Administrativo Mateus Mello pelo apoio prestado
na realização do concurso o qual foi presidente de banca. O Prof. Tiarajú Freitas, informou que o
curso de Graduação em Economia passará a ter entrada única a partir de 2019. A Prof.ª Débora
informou sobre a atuação dos colegas da área de Contabilidade, incentivados com a
internacionalização do PPGCont, visitaram a Universidade da República/Uruguai (Udelar) e já
estão buscando a Internacionalização do PPGCont com o Departamento de Contabilidade desta
Universidade uruguaia, através de formalização da cooperação interinstitucional e Internacional.
A Prof.ª Liandra Caldasso relatou início de cooperação Institucional entre ICEAC-Campus São
Lourenço do Sul com a também Universidade da República/Uruguai, para atuação em conjunta
integrando estudos, pesquisas e extensão na área do Cooperativismo. Na sequência, a Prof.ª
Patrízia elogiou o processo e a iniciativa, como aspecto de grande importância no avanço dos
Programas de Pós-Graduação do ICEAC, aproveitando também para relatar que o PPGE está
nesta busca, e uma iniciativa concreta desta cooperação interinstitucional internacional está em
andamento com colegas da Universidade da República Tcheca, na área de Economia. 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


