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ATA Nº 02/2019
 
 
Aos 14 dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos ,
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; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes, Coordenadora do
Curso de Ciências Contábeis; Prof.ª Dr.ª Blanca Gamarra, Coordenadora Adjunta do Curso de
Ciências Econômicas; Prof. Ricardo Leal, Coordenador do Curso de Comércio Exterior; Prof.ª
Dr.ª Liandra Caldasso, Coordenadora do Curso de Gestão de Cooperativas; Prof. Dr. Guilherme
Lunardi, Coordenador do Curso de Mestrado em Administração; Prof. Dr. Rafael Oliveira e Prof.
Fernando Cunha, representando os docentes do Curso de Administração; Prof. Dr. Walter Oleiro e
Prof.ª Dr. Giovana Shai’Anne Flores, representando os docentes do Curso de Ciências Contábeis;
Prof. Dr. Paula Lessa e Prof. Dr. Vinicius Halmenschlager, representando os docentes do Curso de
Ciências Econômicas; Assistente em Juliana Teixeira e Administradora Cátia Muller
representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Discente Gabrielly Ferreira Zuquim
Pereira. INCLUSÃO DE PAUTA: 1) Aprovação de Ad Referendum 36/2019 – Solicitação de
afastamento da Prof.ª Cíntia Cezar; 2) Aprovação de alteração referente ao 3º assunto da ata
anterior – Concurso docente temporário para a vaga da Prof.ª Juliana Pedroso. 1º ASSUNTO:
Aprovação da Ata anterior – A Ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º
ASSUNTO Aprovação Ad Referendum 42/2019 – Aprovação de trabalho voluntário docente. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o Ad Referendum nº
42/2019, o qual trata sobre a proposta de trabalho voluntário a ser desenvolvido pela doutoranda
Raquel Pereira Pontes, no período de 2019 a 2020, destacou ainda que será a responsável pelo
acompanhamento do referido trabalho voluntário. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido Ad Referendum. 3º ASSUNTO: Aprovação Ad
Referendum 46/2019 – Coordenação do Curso de Graduação em Administração / SAP. A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o Ad Referendum 46/2019
referente à coordenação do novo curso de Administração, do Campus de Santo Antônio da
Patrulha, passando assim a atuar como Coordenadora a Prof.ª Cristiane Simões Netto e como
Coordenador Adjunto Prof. Guilherme Costa Wiedenhoft. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido Ad Referendum. 4º ASSUNTO: Aprovação de
recomposição no NDE do curso de Comércio Exterior - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação a solicitação de recomposição do NDE do curso de Comércio
Exterior, necessária devido ao afastamento de alguns professores que faziam parte até então do
referido núcleo. Com isso, a nova composição passa a contar com os seguintes membros: Prof.
Dr. Ricardo Leal (ICEAC) – Presidente; Prof. Dr. Rafael Pereira (ICEAC) – Membro; Prof. Dr.
Jorge Alberto Aragon (ICEAC) – Membro; Prof. Dr. Felipe Moreira (FaDir) – Membro; Prof.
MSc. Jonatas Oliveira (ICEAC) – Membro. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida recomposição. 5º ASSUNTO: Aprovação de recomposição no NDE do
curso de Gestão de Cooperativas - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a solicitação de recomposição do NDE do curso de Gestão de Cooperativas, necessária
devido ao afastamento de alguns professores que faziam parte até então do referido núcleo. Com
isso, a nova composição passa a contar com os seguintes membros: Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso
(ICEAC) – Presidente; Prof.ª Dr.ª Adriana Paola Peñafiel (ICEAC) – Membro; Prof. Dr. Andréa
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Carvalho (ICEAC) – Membro; Prof.ª Dr.ª Márcia Umpierre (ICEAC) – Membro; Prof.ª Dr.ª Ana
Silvia Rolon (ICB) – Membro; Prof. Dr. Márcio Gonçalves (ICB) – Membro; Prof.ª Dr.ª Eliza
Costa (ICHI) – Membro e Prof.ª Dr.ª Carmem Rejane Porto (ICHI) – Suplente. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referia recomposição. 6º ASSUNTO:
Aprovação de abertura de edital para professor visitante – área Administração. A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação do NAAdm, conforme ata
02/2019, para abertura de edital de professor visitante, na área de Administração. O referido
edital é autorizado pela PROPESP, e tem por objetivo contratar professor visitante, brasileiro
(PV) ou estrangeiro (PVE), de reconhecida produção científica e acadêmica, a fim de apoiar a
execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão; além de contribuir para o
desenvolvimento e fortalecimento de programas de pós-graduação stricto sensu. Com isso
almeja-se contratar um professor da área de Administração, a ser vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGA/FURG), sendo que o perfil de atuação do contratado deverá
se enquadrar em pelo menos uma das linhas de pesquisa indicadas pelo programa. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida abertura de edital. 7º ASSUNTO:
Parecer 02/2019 - Aprovação do Projeto “Acolhida Cidadã Ciências Contábeis - 2019” –
Interessada Prof.ª Débora Gomes. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração
do ICEAC, Prof.ª Suzana Malta foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “Considerando a necessidade de integração dos estudantes calouros à FURG e à
comunidade acadêmica, o projeto cumpre uma função que é extremamente importante para todos
os cursos. O responsável pela organização e realização do projeto é o Diretório Acadêmico do
Curso de Ciências Contábeis, com Carga Horária estabelecida conforme Norma Interna do
ICEAC.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 8º ASSUNTO: Parecer 03/2019 - Aprovação do
Projeto “Semana Acadêmica Integrada ICEAC - JEPEAC - Jornada de Estudos Econômicos,
Administrativos e Contábeis - Especial 50 anos FURG” Interessado Prof. Tiarajú Freitas. A
relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Flores
foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “Justifica-se o
projeto por propiciar aos discentes, enquanto futuros profissionais da área, vivências e trocas de
experiência através de palestras e oficinas. Um aspecto importante a ser destacado é que o
desenvolvimento de atividades fora do ambiente de sala de aula amplia as vivências dos nossos
discentes e aproxima-os de como se dá o exercer da sua futura carreira. A Semana Acadêmica
Integrada do ICEAC propiciará a participação dos discentes do Campus de Santa Vitória do
Palmar, de São Lourenço do Sul e de Santo Antônio da Patrulha com atividades no CIDEC-SUL.
Espera-se, com isto, colaborar para elevar o grau de pertencimento dos cursos localizados fora do
Campus Carreiros à FURG.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 9º ASSUNTO: Parecer 04/2019 -
Aprovação do Projeto “Projeto de Ensino – Empreendedorismo em Santa Vitória do Palmar:
Estudando Casos [Parte I]” Interessado Prof. Marcus Vinícius Bidarte. O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Rodrigo Ávila foi favorável à aprovação
do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto executado tem clara relevância no
plano acadêmico e impactos positivos na formação dos alunos, atingindo os objetivos propostos e
atendendo aos requisitos expostos no plano de trabalho.” A Câmara acompanha o voto do relator.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 10º
ASSUNTO: Parecer 05/2019 - Aprovação de participação no Projeto “Mulheres na Pesca: mapa
de conflitos socioambientais em municípios do norte fluminense e das baixadas litorâneas”
Interessada Prof.ª Liandra Caldasso. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Rodrigo Ávila foi favorável à aprovação da participação no
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto atende aos requisitos técnicos e tem
potencial de impacto positivo na sociedade, pois além da construção de um banco de dados
temático e a disponibilização eletrônica da representação cartográfica da informação processada,
tem como produtos esperados: a realização de dois Seminários; a realização e divulgação de uma
coletânea de artigos científicos analisando o quadro teórico conceitual, os principais resultados
obtidos.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 11º ASSUNTO: Parecer 06/2019 - Aprovação da
participação no Projeto “PEA PESCARTE” Interessada Prof.ª Liandra Caldasso. O relator da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Rodrigo Ávila foi favorável à
aprovação da participação no projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto atende
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aos requisitos técnicos e tem potencial de impacto positivo na sociedade, visto que atua na
mobilização, organização e desenvolvimento econômico, político e social das comunidades
pesqueiras, a partir de ações educativas orientadas à busca da emancipação social das
comunidades atingidas pela educação ambiental pública. As ações a serem desenvolvidas buscam
integrar os sujeitos da ação educativa ao processo dinâmico da construção de uma sociedade em
que todos tenham direito a um meio ambiente socialmente justo e igualitário.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. 12º ASSUNTO: Parecer 07/2019 – Processo de quebra de pré-requisito –
Interessada Prof.ª Débora Gomes. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração
do ICEAC, Prof.ª Giovana Flores foi desfavorável à aprovação do processo de quebra de pré-
requisito e apresentou a seguinte fundamentação: “Em 30/janeiro/2019 a coordenação do curso de
Ciências Contábeis indeferiu a solicitação, pois o projeto político pedagógico do curso não
permite.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 13º ASSUNTO: Parecer 01/2019: Aprovação do
projeto “Contribuições para o ensino contábil brasileiro no século XIX na perspectiva de um dos
primeiros grandes fazendários do país: Uma análise das obras de Sebastião Ferreira Soares (1820-
1887)” – Interessado Prof. Marco Aurélio Barbosa. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação do ICEAC, Prof. Artur Gibbon foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a
seguinte fundamentação: “O projeto em tela atende e apresenta todos os pré-requisitos básicos
para a execução do trabalho de pesquisa, com tema importante para o desenvolvimento conceitual
da contabilidade brasileira, uma vez que se debruça a estudar o seu passado e fazer conexões com
o presente da área. Acrescento, ainda, a participação de discente Carla Milena Gonçalves
Fernandes, aluna do mestrado em Ciências Contábeis do ICEAC, com fato positivo para a
consolidação deste programa de mestrado.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 14º ASSUNTO: Parecer
02/2019: Aprovação do projeto “Mudança organizacional e reformas administrativas no serviço
público federal: um estudo sobre a substituição em massa de pessoal em um hospital universitário
no sul do Rio Grande do Sul” – Interessado Prof. Márcio Bauer. O relator da Câmara de Pesquisa
e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Cristiano Oliveira foi favorável à aprovação do projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto em tela não necessita de recursos públicos para
a sua execução e apresenta condições factíveis para ser executado. Nestas condições, caso
consiga a aprovação nos demais comitês, não há razões para não o recomendar.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. 15º ASSUNTO: Aprovação de Ad Referendum 36/2019 – Solicitação de
afastamento da Prof.ª Cíntia Cezar - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação o Ad Referendum nº 42/2019, o qual trata sobre o afastamento da Professora Cíntia
Amaral Pinto Cézar para realização de doutorado no período de 11/03/2019 à 11/03/2022. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido Ad referendum, com a
ressalva da necessidade de um professor temporário. 16º ASSUNTO: Aprovação de alteração
referente ao 3º assunto da ata anterior – Concurso docente temporário para a vaga da Prof.ª
Juliana Pedroso. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
solicitação de alteração referente ao 3º assunto aprovado na ata anterior, que trata da abertura de
edital para docente temporário na vaga da Prof.ª Juliana Pedroso, afastada para doutorado, e
conforme apresentado na Ata 01/2019 do NDE de Comex/SVP, o Núcleo solicita-se a alteração
da área na chamada de abertura deste concurso docente temporário, passando da área de
Administração para área de Economia, propondo assim aproveitar o edital de contratação
temporário da área de economia em aberto para ocupação de vaga no Campus Carreiros,
registrando neste também duas vagas de professor temporário na área de economia para o
Campus de Santa Vitória do Palmar, uma em substituição á Prof.ª Cíntia Cezar e outra em
substituição a Prof.ª Juliana Pedroso. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida alteração. ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para conhecimento de todos, que o Prof. Marco Aurélio foi convidado para
atuar junto à Universidade da República, UDELAR, coparticipando no Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade e Auditoria desta Universidade, atuando como docente durante 5
dias, devendo ser entre 29 de abril a 4 de junho, com custos cobertos pela UDELAR. Esta
coparticipação faz parte do processo de internacionalização do PPGCONT/ICEAC/FURG junto à
Faculdade de Economia e Administração e Centro de Pós Graduação em Contabilidade e
Auditoria, FEA/UDELAR, processo esse em trâmite no momento. A Direção do ICEAC coloca
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este assunto no momento, em Assuntos Gerais, consultando os colegas membros deste Conselho
da possibilidade de, quando o processo estiver pronto, que é provável ainda antes da próxima
reunião de Conselho do ICEAC, que seja emitida aprovação Ad Referendum, para agilização e
viabilização do acordo de trabalho. Esclarecido esta atividade, os colegas, membros do Conselho,
apoiaram a proposição da Diretora. A Diretora Patrízia Abdallah conversou com os membros do
Conselho do ICEAC sobre fazer uma chamada de Reunião de Conselho Extraordinária, na
próxima semana, para homologação das inscrições e demais trâmites referente ao Concurso
Público na área de Economia, cujo Edital já está aberto e o encerramento das inscrições é dia 15.
Os colegas membros do Conselho ficaram cientes e apoiaram a pauta única para tramitar o
andamento do referido Concurso. O Prof. Walter Oleiro solicitou à Direção para que chamasse a
Comissão constituída no ICEAC para estudar e entender como melhorar a atuação das câmaras
regimentais do ICEAC, e na sequência, a Diretora Patrízia Abdallah deu encaminhamento neste
trabalho, agendando reunião para iniciar este estudo com os colegas líderes dos Núcleos de Áreas
do ICEAC. 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


