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ATA Nº 12/2018

 
 
Aos 08 dias do mês de novembro 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. Alexandre Quintana, Coordenador
do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. MSc. Luciane Schmitt e Prof. Dr. Rafael Oliveira,
representando os docentes do Curso de Administração; Prof. Dr. Walter Oleiro e Prof.ª MSc. Giovana
Flores representando os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. MSc. Vinicius Halmenschlager
representando os docentes do Curso de Economia; Administradora Cátia Muller, Assistente em
Administração Juliana Teixeira, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS:  Prof. Dr.
Artur Roberto Gibbon; Prof. Dr.ª Lívia Triaca; Prof. Dr. Rodrigo Rocha; Prof. Dr. Ricardo Leal;
Administradora Fernanda Geri; Discentes David Borges e Newton Filho. INCLUSÃO DE PAUTA: 1)
Solicitação de afastamento da Prof.ª Juliana Pedroso (SVP) para doutorado; 2) Aprovação para os pontos
do concurso de edital 19/2018, área – Marketing, Presidente Prof. Altamir; 3) Aprovação do parecer
54/2018- Inserção de disciplinas optativas no QSL do Curso de Bacharelado em Comércio Exterior; 4)
Aprovação do parecer 55/2018 – Projeto de Extensão Hórus Júnior – Assessoria Contábil. 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 20/2018, proc. 23116.006078/2018-
73, Área: Ciências Sociais Aplicadas, Matérias/ disciplinas: Administração Financeira, Presidente de
Banca: Profa. Dra. Flávia Czarneski (Vaga: RG). A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação o resultado final do concurso de Edital nº 20/2018, proc. 23116.006078/2018-73, Área:
Ciências Sociais Aplicadas, Matérias/ disciplinas: Administração Financeira, Presidente de Banca:
Profa. Dra. Flávia Czarneski (Vaga: RG) que, de acordo com o relatório sucinto do processo, consta da
seguinte descrição na conclusão: “As candidatas Carolina Magda da Silva Roma, nota 8,67 (oito vírgula
sessenta e sete) e Renata Gonçalves Santos silva, nota 8,19 (oito vírgula dezenove) foram consideradas
aprovadas. 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. 23116.006279/2018-
71, Área: Tecnologia da Informação, Administração de Sistemas da Informação, Matérias/ disciplinas:
Tecnologia da Informação, Administração de Sistemas da Informação, Gestão de Projetos, Presidente de
Banca: Prof. Dr. Guilherme Lunardi (Vaga: SAP). A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação o resultado final do concurso de Edital nº 19/2018, proc. 23116.006279/2018-71, Área:
Tecnologia da Informação, Administração de Sistemas da Informação, Matérias/ disciplinas: Tecnologia
da Informação, Administração de Sistemas da Informação, Gestão de Projetos, Presidente de Banca:
Prof. Dr. Guilherme Lunardi (Vaga: SAP) que, de acordo com o relatório sucinto do processo, consta da
seguinte descrição na conclusão: “Foram aprovados, respectivamente em primeiro, segundo e terceiro
lugar, os candidatos Guilherme Costa Wiedenhoft 8,99 (oito vírgula noventa e nove), Pablo Cristini
Guedes 8,47 (oito vírgula quarenta e sete) e Cristiane Ellwanger 6,87 (seis vírgula oitenta e sete).” Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado. 4º ASSUNTO:
Aprovação do resultado final do concurso de Edital nº 19/2018, proc. 23116.006284/2018-83, Área:
Administração, Gestão de Pessoas, Matérias/ disciplinas: Teorias da Administração, Teoria das
Organizações, Administração Pública, Gestão de Pessoas, Relações de trabalho, Comportamento
Organizacional, Relações Organizacionais, Presidente de Banca: Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski (Vaga:
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SAP). A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o resultado final do
concurso de Edital nº 19/2018, proc. 23116.006284/2018-83, Área: Administração, Gestão de Pessoas,
Matérias/ disciplinas: Teorias da Administração, Teoria das Organizações, Administração Pública,
Gestão de Pessoas, Relações de trabalho, Comportamento Organizacional, Relações Organizacionais,
Presidente de Banca: Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski (Vaga: SAP) que, de acordo com o relatório sucinto do
processo, consta da seguinte descrição na conclusão: “Os candidatos Felipe Amaral Borges, nota 8,78
(oito vírgula setenta e oito); Cristiane Simões Netto Costa, nota 7,80 (sete vírgula oitenta) e Lucas
Casagrande, nota 7,41 (sete vírgula quarenta e um) foram considerados aprovados.” Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado. 5º ASSUNTO: Aprovação do
resultado final do concurso de Edital nº 19/2018, proc. 23116.006282/2018-94, Área: Economia,
Matérias/ disciplinas: Introdução à Economia, Teoria Econômica, Mercado de Capitais, Presidente de
Banca: Prof.ª Dr.ª Audrei Cadaval (Vaga: SAP). A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação o resultado final do concurso de Edital nº 19/2018, proc. 23116.006282/2018-94, Área:
Economia, Matérias/ disciplinas: Introdução à Economia, Teoria Econômica, Mercado de Capitais,
Presidente de Banca: Prof.ª Dr.ª Audrei Cadaval (Vaga: SAP) que, de acordo com o relatório sucinto do
processo, consta da seguinte descrição na conclusão: “Foram aprovados respectivamente, em primeiro,
segundo e terceiro lugar os candidatos Pedro Henrique Soares Leivas, nota nove vírgula cinquenta (9,50),
Vanclei Zanin, nota nove vírgula vinte (9,20) e Eduardo André Tillmann, nota nove (9,0). Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o resultado. 6º ASSUNTO: Aprovação “Ad
Referendum” nº 250/2018 – Homologação dos pontos do concurso de Edital 19/2018, proc.
23116.006281/2018-40, Matérias/ disciplinas: Administração de Produção, Logística de Suprimentos,
Logística de Distribuição, Pesquisa Operacional. Vaga: SAP. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação o “Ad Referendum” nº 250/2018, o qual trata dos seguintes pontos para
as provas do Edital 19/2018, Proc. 23116.006281/2018-40: 1) Cálculos de balanceamento de linha de
montagem em layouts de produto, do projeto e capacidade do sistema e das necessidades de equipamento
com demonstração de suas aplicações; 2) Métodos de cálculo para roteirização e programação de veículos
com demonstrações de suas aplicações; 3) Métodos de resolução matemática dos problemas da
localização de instalações; 4) Desenvolvimento matemático e equacionamento do Lote Econômico de
Compras e seus desdobramentos e aplicações no dimensionamento de estoques; 5) Métodos de cálculo
para dimensionamento de frota de distribuição; 6) Desenvolvimento matemático e equacionamento do
Lote Econômico de Fabricação e seus desdobramentos no dimensionamento de estoques; 7) Técnicas
matemáticas e estatísticas de previsão de demanda e consumo de estoques físicos; 8) Programação Linear:
método gráfico, método algébrico, dualidade, análise de sensibilidade; 9) Modelos de filas, cálculos e
suas aplicações; 10) Cálculo do caminho mínimo, do fluxo máximo, árvore mínima e caminho crítico; 11)
Técnicas simulação, cálculos e suas aplicações. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido Ad Referendum. 7º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº 246/2018 –
Abertura de edital de concurso para professor temporário, Área: Economia, Matérias/ disciplinas:
Introdução à Economia, Teoria Econômica (Vaga: RG – Prof. Vinícius Sucena). A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad Referendum” nº 246/2018, o qual trata sobre a
abertura de edital para concurso de professor temporário, em substituição ao Prof. Vinicius Sucena, o qual
se encontra cedido à outra Instituição. O presente processo será na área de Economia, disciplinas –
Introdução à Economia e Teoria Econômicas, titulação exigida – Graduação em Ciências Econômicas e
Mestrado em Economia, Membros da Banca Examinadora: Prof. Dr. Tiarajú Freitas (Presidente); Prof.ª
Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval (Titular); Prof.ª Dr.ª Blanca Lila Morel (Titular); Prof.ª MSc. Carla
Teresinha do Amaral Rodrigues (Suplente) e Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves (Suplente). Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido Ad Referendum. 8º ASSUNTO:
Homologação das chapas para coordenação dos cursos de Graduação. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou para aprovação a homologação das chapas inscritas para as coordenações dos
cursos de graduação, para o biênio 2019/2020, conforme Ata das respectivas comissões eleitorais. Curso
de Administração: Prof. Dr. Lucas Cerqueira (Coordenador) e Prof. Dr. Samuel Bonato (Coord.
Adjunto); Curso de Ciências Contábeis: Prof.ª Dr.ª Débora Gomes (Coordenadora) e Prof.ª MSc.
Daiane Machado (coord. Adjunta); Curso de Ciências Econômicas: Prof. Dr. Tiarajú Freitas
(Coordenador) e Prof.ª Dr.ª Blanca Lila Morel (Coord. Adjunta); Curso de Gestão de Cooperativas:
Prof.ª Drª. Liandra Caldasso (Coordenadora) e Prof.ª Dr.ª Adriana Penafiel (Coord. Adjunta); Curso de
Comércio Exterior: Prof. Dr. Ricardo Leal (Coordenador) e Prof.ª Dr.ª Lívia Triaca (Coord. Adjunta). 
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade as homologações. 9º ASSUNTO:
Homologação das chapas para Coordenação dos Cursos de Pós-graduação. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou para aprovação a homologação das chapas inscritas para as Coordenações dos
Cursos de Pós-graduação, conforme Ata das respectivas comissões eleitorais. Curso de Mestrado
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Acadêmico em Administração: Prof. Dr. Guilherme Lunardi (Coordenador) e Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila
(Coord. Adjunta); Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública: Prof. Dr. André
Longaray (Coordenador) e Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski (Coord. Adjunta); Curso de Mestrado em
Contabilidade: Prof. Dr. Alexandre Quintana (Coordenador) e Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano (Coord.
Adjunta); Curso de Mestrado em Economia: Prof. Dr. Gibran Teixeira (Coordenador) e Prof.ª Dr.ª
Vivian Queiroz (Coord. Adjunta). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer às homologações. 10º ASSUNTO: Homologação das inscrições para composição dos Núcleos de
áreas para o biênio 2019/2020. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
homologação das inscrições para composição dos Núcleos de áreas, conforme segue: Área
Administração: Prof.ª Ketle Paes (Representante Líder); Prof.ª Luciane Schmitt (Representante
Suplente); Prof.ª Suzana Malta (Membro); Prof. Guilherme Lunardi (Membro – Representante da Pós-
Graduação) e Prof. Lucas Cerqueira (membro – Representante da Graduação). Área Contábeis: Prof.
Walter Oleiro (Representante Líder); Prof.ª Giovana Shai’Anne Flores (Representante Suplente); Prof.ª
Débora Gomes (membro – Representante da Graduação); Prof. Alexandre Quintana (Membro –
Representante da Pós-Graduação); Prof. André Dameda (Membro). Área Economia: Prof. Vinícius
Halmenschlager (Representante Líder); Prof. Rodrigo Gonçalves (Representante Suplente); Prof. Ricardo
Leal (Membro); Prof. Gibran Teixeira (Membro – Representante da Pós-Graduação) e Prof. Tiarajú
Freitas (Membro – Representante da Graduação). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade as homologações. 11º ASSUNTO: Homologação das inscrições para composição das
Câmaras do Instituto. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
homologação das inscrições para composição das Câmaras, conforme segue: Câmara de Graduação,
Extensão e Administração – Prof.ª Suzana Malta (Titular) e Prof. Márcio Bauer (Suplente); Prof.ª
Giovana Shai’Anne Flores (Titular) e Prof. Claudinei Brandão (Suplente); Prof. Rodrigo Ávila (Titular) e
Prof. Cassius Oliveira (Suplente). Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. Altamir Souza (Titular)
e Prof. Fernando Cunha (Suplente); Prof. Artur Gibbon (Titular) e Prof. Marco Aurélio (Suplente); Prof.
Cristiano Oliveira (Titular) e Profa. Vívian Queiroz (Suplente). Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade as homologações. 12º ASSUNTO: Indicação de nome para composição da
CPPD e CONSUN. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para indicação e aprovação os
seguintes nomes para a composição da CPPD e do CONSUN. CPPD: Prof.ª Flávia Czarneski (Titular);
Prof. Rodrigo Rocha (1º Suplente) e Prof. André Dameda (2° Suplente). CONSUN: Prof. Artur Gibbon
(Titular) e Prof. Walter Oleiro (Suplente); Prof. Rogério Piva (Titular) e Prof. Márcio Bauer (Suplente).
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade as referidas indicações. 13º
ASSUNTO: Solicitação de afastamento par Pós-Doutorado – Interessada Prof.ª Dr.ª Lívia Triaca. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o Processo nº 23116.010322/2018-
01, para realização de Pós-Doutorado, da Prof. Dr.ª Lívia Triaca, destacando que consta no referido
processo o termo de compromisso do professor Ricardo Leal para que assuma as disciplinas da referida
professora em seu período de afastamento, visto que neste caso não se tem previsão de contratação de
professor temporário. Além disso consta também em anexo no processo a Ata 06/2018 do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Comércio Exterior, o qual aprova o referido
afastamento. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o processo de
afastamento. 14º ASSUNTO: Parecer 42/2018 - Aprovação do Relatório Final do Projeto “Auxílio
Contábil e Fiscal à Formalização das Matrículas Especiais e ao Subprograma de Assistência Básica da
FURG” Interessada Prof. Ana Paula Capuano. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório e
apresentou a seguinte fundamentação: “A atividade colaborou para o Esclarecimento de dúvidas dos
técnicos administrativos em educação da FURG e dos candidatos às vagas da universidade, no que diz
respeito a documentação necessária para habilitação às modalidades L1 e L2 e ao Subprograma de
Assistência Básica. Além disso, houve a elaboração conjunta dos editais de seleção de alunos vinculados
as modalidades L1 e L2 e ao Subprograma de Assistência Básica e também assessoramento dos técnicos
administrativos na tomada de decisões relacionadas as concessões de benefícios a estudantes.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer. 15º ASSUNTO: Parecer 43/2018 - Aprovação do Projeto “Acordo de cooperação acadêmica
entre a Universidade Federal do Rio Grande – FURG e a Universidade de Palacky.” – Interessada Prof.
Patrízia Abdallah. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.
Vinícius Halmenschlager foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:
“O acordo de Cooperação entre o ICEAC/FURG & DDEA/Palacky University permite o intercâmbio de
conhecimentos e a realização de atividades conjuntas. Acredita-se que o acordo fortaleça as Instituições,
crie possibilidades de avanços na educação, cultura, ciência e tecnologia, e também fortaleça as relações
entre os povos e suas experiências de vida.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
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Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 16º ASSUNTO: Parecer 44/2018 -
Aprovação do Projeto “Proposta de criação do Laboratório Interdisciplinar Mapeamento em Ambientes,
Resistência, Sociedade e Solidariedade - Laboratório MARéSS.” – Interessada Profa. Liandra Caldasso. A
relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Luciane Schmitt foi
favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com a proposta, o
Laboratório Interdisciplinar – Laboratório MARéSS terá uma atuação interdisciplinar com atividades de
pesquisa, ensino e extensão realizadas de forma indissociada e integrando docentes do ICEAC e IO,
pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação e grupos sociais envolvidos no projeto.” A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer. 17º ASSUNTO: Parecer 45/2018 - Aprovação do Projeto “Fórum de Economia: é tempo de falar
de economia" – Interessado Prof. Tiarajú Freitas. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’ Anne Souza, foi favorável à aprovação do relatório e
apresentou a seguinte fundamentação: “Justifica-se a realização do Fórum de Economia por propiciar aos
discentes a experiência com futuros profissionais da área através de palestras, conferências e oficinas.
Outro ponto importante é o desenvolvimento de atividades fora do ambiente de sala de aula, pois amplia
as vivências dos nossos discentes e aproxima-os de como se dá o exercer de sua futura carreira.” A
Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o parecer. 18º ASSUNTO: Parecer 46/2018: Aprovação do Projeto “Jornada Acadêmica da
Administração"– Interessado Prof. Samuel Bonato. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’Anne Souza, foi favorável à aprovação do relatório e
apresentou a seguinte fundamentação: “Justifica-se a realização da Jornada Acadêmica da Administração
por perceber que a sala de aula não deve ser o único meio para adquirir conhecimento na universidade,
desta forma, a Jornada Acadêmica, traz aos estudantes a possibilidade de aprender de uma forma
diferente da habitual, com palestras, mini-cursos e rodas de conversa.” A Câmara acompanha o voto da
relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 19º ASSUNTO:
Parecer 47/2018 - Aprovação do Projeto “III Encontro de Comércio Exterior" – Interessada Profa. Cíntia
Cezar. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’Anne
Souza, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A realização de
semanas acadêmicas dentro dos cursos de nível superior, como o ECOMEX, é uma das recomendações
do MEC e deve ser parte integrante do calendário escolar. Como premissa, a semana deve ser
caracterizada por atividades de extensão que contribuam para a formação do aluno. O III ECOMEX
oportuniza a troca de experiências e conhecimentos com a vinda de palestrantes oriundos de diversas
empresas e instituições e participa do esforço em promover a motivação acadêmica nos alunos do curso,
implicando na diminuição da evasão e retenção.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 20º ASSUNTO: Parecer 48/2018 -
Aprovação do Projeto “Trader Day II"  – Interessado Prof. Fernando Cunha. A relatora da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’Anne Souza, foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “Os eventos promovidos pela Liga de
Investimentos configuram-se como ótimos momentos de aproximação entre a academia e a prática do
mercado financeiro. O primeiro evento da Liga (Trader Day I) foi um sucesso com mais de 70
participantes. No Trader Day II pretende-se aumentar ainda mais a participação da comunidade
universitária já que ambos temas tratados (mercado financeiro e economia gaúcha) são de relevância para
o público alvo do evento.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 21º ASSUNTO: Parecer 49/2018: Aprovação do Projeto
“Avaliação Econômica de Medicamentos" – Interessada Profa. Márcia Godoy. 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 “Avaliação
Econômica de Medicamentos” o curso visa promover a capacitação de novos profissionais para atuarem
na área de farmacoeconomia com público-alvo bem abrangente e definidos foram definidos a data, o
horário e local de realização do mesmo.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 22º ASSUNTO: Parecer 50/2018 -
Aprovação do Projeto “MONITORIA NA DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA APLICADA AO
COOPERATIVISMO" – Interessada Profa. Adriana Peñafiel. 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 Monitoria na Disciplina de Sociologia
Aplicada ao Cooperativismo a contribuição do monitor na disciplina é pertinente porque em vez de
fomentar a memorização dos conceitos, o trabalho em conjunto com o monitor seria justamente em ajudar
a que os alunos se libertem da “imediatidade das circunstâncias” e permitir ver o mundo social a partir de
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outros pontos de vista. O Projeto prevê objetivos para monitoria, plano de trabalho e resultados
esperados.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o parecer. 23º ASSUNTO: Parecer 51/2018 - Aprovação do Projeto “Implementação da
Metodologia Ativa da Sala Invertida na Disciplina de Logística de Distribuição" – Interessado Prof.
Samuel Bonato. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Vinícius
Halmenschlager, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “A cada
dia se torna mais evidente a necessidade de aprimorar as técnicas para reter a atenção dos estudantes na
sala de aula. A partir desse contexto, as metodologias ativas de ensino são ferramentas que contribuem de
forma efetiva para o alcance deste objetivo. Na disciplina de Logística de Distribuição, nos últimos 2
semestres tem ficado evidente a melhoria do apoio aos estudantes dentro e fora de sala de aula, não só
pelo Professor, mas também por um aluno monitor e tem trazido excelentes resultados.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer. 24º ASSUNTO: Parecer 52/2018 - Aprovação do Projeto de Extensão “Opus Consultoria Júnior”
– Interessado Prof. Cassius Oliveira. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do
ICEAC, Prof. Vinícius Halmenschlager, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O Opus Consultoria Junior atende as regulamentações superiores no que diz respeito ao
funcionamento das Empresas Juniores no Brasil e na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. A
consultoria júnior tem como um dos objetivos centrais propiciar aos discentes envolvidos o contato com a
prática de seus respectivos cursos de graduação. Ressalta-se que o exercício financeiro (receitas e
despesas empenhadas) coincidirá com o ano civil, estendendo-se de 1° de janeiro a 31 de dezembro,
ocasião em que deverá ser apurado e demonstrado o resultado financeiro, contábil e patrimonial da
empresa, constante do relatório anual submetido ao Conselho do ICEAC, até o final do primeiro trimestre
do ano subsequente. A Opus também se dispõe a comparecer com ao menos um membro às reuniões do
Conselho para esclarecimento de dúvidas e ouvir sugestões.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade não aprovaram o parecer, devido ao fato de haver incoerência na
descrição das horas de dedicação do professor para o referido projeto, sugerindo retornar ao Prof.
Proponente para a realização do devido ajuste e que seja submetido novamente a este Conselho. 25º
ASSUNTO: Parecer 53/2018 - Aprovação do Projeto de Ensino “Papéis de trabalho de auditoria em meio
eletrônico” – Interessado Prof. Walter Oleiro. A relatora da Câmara Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’Anne Souza, foi favorável à aprovação do projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O conteúdo de auditoria do curso de Ciências Contábeis/FURG,
conforme QSL 160108, atualmente é dividido em duas disciplinas semestrais; Auditoria I e Auditoria II,
com 4 créditos cada uma ofertadas no 5º e 6º períodos respectivamente. A disciplina de Auditoria I tem
enfoque nos fundamentos teóricos que norteiam o desenvolvimentos da atividade, enquanto a Auditoria II
concentra-se na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, com a realização de atividades de
elaboração dos papéis de trabalho para contas do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do
Exercício. Com a reformulação do QSL para os ingressantes a partir do ano de 2018, o conteúdo de
auditoria foi condensado em uma única disciplina com 6 créditos que passará a ser ofertada a partir do
ano de 2020. Diante dessa alteração curricular, há a necessidade de condensar o atual conteúdo trabalhado
nas duas disciplinas de forma equilibrada e com ganhos na distribuição das atividades práticas, hoje
desenvolvidas de forma manual. A utilização de uma ferramenta metodológica, baseada no editor de
planilhas “Excel” para a elaboração dos papéis de trabalho, estruturados em forma de aplicação
semelhante aos jogos de empresas, resultará em ganho no tempo para a realização da atividade, além de
proporcionar o uso de recursos tecnológicos, atualmente tão presentes nas rotinas do dia-a-dia de todos
nós.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o parecer. 26º ASSUNTO: Parecer 39/2018: Aprovação do projeto “PROPOSTA DE
MODELO DE GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA APOIAR A
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE” – Interessado Prof. André Longaray. 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 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. 27º ASSUNTO: Parecer 40/2018: Aprovação do projeto “PPC de Especialização
em Gestão de Operações e Logística” - Interessado Prof. André Longaray. 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 presente iniciativa trata-se da atuação conjunta entre
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG e MARINHA DO BRASIL, prevista em
Termo de Cooperação Técnico-científica, operacionalizada pelos pesquisadores do Laboratório de
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Estudos e Pesquisas em Metodologias de Sistemas de Apoio à Decisão (LabSADi) com o objetivo de
capacitação em nível de especialização na área de gestão de operações e logística para oficiais do Corpo
de Fuzileiros Navais da Marinha Brasileira. O curso proposto tem por objetivo promover a expertise
profissional que capacita à liderança em ações logísticas de alto impacto organizacional. Quanto aos
objetivos, o curso está estruturado para:  1. Proporcionar aos participantes uma visão global do processo
estratégico da cadeia logística.  2. Aprimorar e qualificar o conhecimento das funções ligadas à gestão
logística interna e externa das organizações públicas.  3. Alcançar uma compreensão específica na área de
logística, armazenamento, distribuição e transporte, de modo a criar valor para a Instituição Pública e para
seus clientes, a sociedade.  4. Entender o processo de globalização financeira, industrial e mercadológica
e como as organizações públicas estão insertes neste contexto.  5. Focar o processo de logística como uma
ferramenta organizacional operacional, destacando a T.I. como forma de gerenciar o processo logístico.
 6. Aumentar as possibilidades de êxito do aluno em ações logísticas de forma que o mesmo agregue
valor em sua área de atuação profissional.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 28º ASSUNTO: Parecer 41/2018: Relatório
de Afastamento (1º sem/2018) – Interessado Prof. Ricardo Frio. 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: “Projeto de tese está aprovado e a avaliação do orientador, sobre o desempenho do
orientador, é positiva.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 29º ASSUNTO: Solicitação de afastamento da Prof.ª Juliana
Pedroso (SVP) para doutorado - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o
Processo de solicitação de afastamento nº 23116.010599/2018-25 da Prof.ª Juliana Pedroso (SVP) para
Doutorado, destacando que no presente processo, encontra-se anexada a Ata nº 14/2018 do Núcleo de
Área de Administração, que aprova o referido afastamento com a ressalva de haver contratação de um
professor temporário para substituir a Profa. Juliana em suas disciplinas, enquanto afastada. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação de afastamento. 30º
ASSUNTO: Aprovação para os pontos do Concurso de Edital 19/2018, Área – Marketing, Presidente
Prof. Altamir Souza. A Diretora, Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação os pontos
do concurso de Edital 19/2018, Área – Marketing, Presidente Prof. Altamir Souza, conforme segue
descrito: 1) Fatores que influenciam o comportamento de compra do consumidor: fatores culturais,
fatores sociais, fatores pessoais e fatores psicológicos. 2) Gerenciamento das evidências físicas: papeis
estratégicos das evidências físicas, desenvolvimento de servicescapes, os incentivos sensoriais no
contexto de servicescapes; 3) Visão baseada em recursos no processo estratégico: recursos, capacidades e
seu papel nas escolhas estratégicas, capacidade dinâmicas; 4) Avaliação de desempenho estratégico:
formas de avaliação e controle da estratégia; 5) A pesquisa descritiva mediante levantamento (survey):
características, vantagens e desvantagens, população/universo e o processo de amostragem, diferente
modos de aplicação (formas de contato) do levantamento, processo de elaboração do questionário,
processo de trabalho de campo (de coleta de dados), preparação, análise e interpretação dos dados. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade os referidos pontos. 31º ASSUNTO:
Aprovação do parecer 54/2018- Inserção de disciplinas optativas no QSL do Curso de Bacharelado em
Comércio Exterior. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.
Vinícius Halmenschlager, foi favorável à aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação:
“A inclusão de novas disciplinas no QSL do Curso de Bacharelado em Comércio Exterior visa atender as
reformas no currículo do curso, com intuito de adequar a grade curricular às necessidades da área de
Comércio Exterior.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 32º ASSUNTO: Aprovação do parecer 55/2018 – Projeto de
Extensão Hórus Júnior – Assessoria Contábil. Interessado: Prof. Arthur Gibbon. A relatora da Câmara
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai’Anne Souza, foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A Hórus Júnior - Assessoria Contábil
atende as regulamentações superiores no que diz respeito ao funcionamento das Empresas Juniores no
Brasil e na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O responsável pelo projeto de extensão será o
professor Artur Roberto de Oliveira Gibbon, com Carga Horária estabelecida conforme Norma Interna do
ICEAC. No atual cenário de mercado, vivenciamos um ambiente competitivo entre profissionais das mais
diversas áreas de trabalho, que exigem maior conhecimento e experiência prática. Por muitas vezes, a
falta de conhecimento prático é um fator limitante, o que faz com que os profissionais recém-formados
tenham dificuldade em adentrar ao mercado de trabalho. Dessa forma a Empresa Júnior surge como uma
oportunidade para o estudante obter experiência profissional antes de concluir a sua formação. Além do
conhecimento, uma EJ auxilia na formação pessoal e profissional do aluno por meio de: treinamento em
ambiente empresarial, trabalho em grupo, comunicação, reconhecimento e exposição no mercado de
trabalho, entre outras vantagens. Dito isso, ainda não existe na Universidade Federal do Rio Grande, uma
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Empresa Júnior voltada à demanda de alunos dos cursos de ciências contábeis, que devido à falta de
interesse, acabam graduando-se com pouca experiência no mercado de trabalho. A Hórus Jr. poderá ser
um atrativo a mais para os alunos da FURG, oferecendo alternativas para aplicação da prática dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula e o estímulo de habilidades incubadas ao decorrer do curso. Os
jovens egressos dos cursos de nível superior sentem uma pressão no sentido de apresentar respostas
corretas e rápidas a todos os problemas apresentados, devido à pequena experiência prática. Por isso, é
necessário que sejam criados mecanismos que diminuam a crescente distância entre a teoria e a prática. A
experiência na criação de uma Empresa Junior para o Curso de Ciências Contábeis, é analisada a fim de
verificar sua capacidade em diminuir essa distância.” A Câmara acompanha o vota do relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. ASSUNTOS GERAIS: A
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah informou para conhecimento de todos, a pedido do Prof. Samuel
Bonato, a saída do referido professor nos dias 06, 06, 12, 13, 19 e 20/11/2018 para ministrar aulas no
curso de Pós-Graduação em Logística e Supply Chain, nas Faculdades da Serra Gaúcha (FSG) em Caxias
do Sul. A Administradora Fernanda Geri, informou a todos que está sendo realizado o levantamento dos
Currículos Lattes, destacando que a produção dos professores afeta diretamente no Orçamento da
Unidade, e devido a isto, é importante que os professores atualizem seus currículos o mais breve possível.
A mesma também informou que a partir deste mês de novembro não será mais necessário que os
professores encaminhem seus projetos para a Secretaria Administrativa a fim de que entrem na pauta da
próxima reunião deste Conselho, pois este encaminhamento será feito pela mesma, no prazo até o dia 20
de cada mês. 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
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