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ATA Nº 04/2019
Aos 11 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as 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. Dr. Lucas Cerqueira e Prof. Dr. Samuel
Bonato, coordenador e coordenador adjunto do Curso de Administração respectivamente; Prof.ª
Dr.ª Débora Gomes, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiaraju Alves de
Freitas, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; 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. André Longaray, Coordenador do Curso de
Mestrado em Administração Pública- PROFIAP; Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, Coordenador
do Curso de Mestrado em Economia; Prof. Dr. Marco Aurélio Barbosa, Coordenador Adjunto do
Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Rafael Oliveira e Prof. Dr. Fernando Cunha,
representando os docentes do Curso de Administração; Prof. Dr. Walter Oleiro, representando os
docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo Lessa e Prof. Dr. Vinicius
Halmenschlager, representando os docentes do Curso de Ciências Econômicas; Assistente em
Administração Paula Marca Antunes e Administradora Cátia Muller representando os técnicos
administrativos. CONVIDADOS: Newton Lopes Filho, Julia Swarowski, Mariana Gonçalves Ide,
Paula Marques Shinzato, Celso Carelo, Alessio Almada, Danúbia Bueno Espíndola, Cristiane
Gularte Quintana, Ricardo Saraiva Frio, Rafael Mesquita Pereira. INCLUSÃO DE PAUTA: 1)
Aprovação de Ad Referendum 99/2019 – Edital 19/2019- Homologação das inscrições,
cronograma e pontos. Matéria/ Disciplina: Introdução a Economia, Teoria Econômica.
EXCLUSÃO DE PAUTA: Parecer 25/2019 - Aprovação do Projeto “Liga de Mercado
Financeiro Buffett” Interessado Prof. Fernando Cunha; Parecer 27/2019 - Aprovação do
“Relatório de Monitoria Voluntária” Interessado Prof. Fernando Cunha; Parecer 28/2019 –
Aprovação do “Relatório anual liga de investimento FURG” – Interessado Prof. Fernando Cunha;
Parecer 29/2019 - Aprovação do “4ª Semana Acadêmica de Ciências Econômicas - SAECO
2018” Interessado Prof. Tiarajú Freitas; Parecer 30/2019 - Aprovação do “Fórum de Economia: é
tempo de falar de economia” Interessado Prof. Tiarajú Freitas. 1º ASSUNTO: Aprovação da Ata
anterior – A Ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO:
Inovação visita: Apresentação da Diretoria de inovação Tecnológica/ PROPESP. A Diretora de
Inovação Tecnológica (DIT) Prof. Danubia Espindola apresentou as diferentes coordenações que
compõe a DIT, além das principais atividades desenvolvidas naquela diretoria, em seguida passou
a palavra aos coordenadores Prof. Luciano Ribeiro - Coordenador de Gestão de Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia, Prof. Aléssio Almada da Costa - Coordenador de
Empreendedorismo e Incubação de Empresas, e Prof. Artur Gibbon - Coordenador da
OCEANTEC. Esses explanaram os objetivos de cada coordenadoria e as atividades que cada uma
desenvolve. 3º ASSUNTO: Aprovação da solicitação de Isenção de taxa administrativa de
projeto – Interessado prof. André Longaray. A Prof.ª Patrízia informou que os documentos foram
encaminhados para a Câmara de Graduação, Extensão e Administração para apreciação, na qual a
Prof. Giovana Shaianne Flores foi a relatora. Primeiramente, O Prof. André Longaray explanou
os motivos de tal solicitação, explicando que a Deliberação nº 96/2018, do COEPEA, aprovou a
oferta do Curso de Gestão de Operações e Logística e a execução de seu Plano de Trabalho,
conforme Termo de cooperação entre CIASC e FURG. Para o uso dos recursos se faz necessária a
abertura do convênio com FAURG e solicita a  isenção do ressarcimento financeiro que deve ser
aprovada no Conselho da Unidade de acordo com  Deliberação 105/2016 COEPEA.  Em seguida,
a Prof.ª Patrízia leu o parecer n. 32/2019, onde a relatora foi favorável à aprovação da solicitação,
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onde apresentou a seguinte fundamentação: Justifica-se a solicitação, por considerar a escassez do
volume de recursos para a estrutura, organização e execução do curso e em consonância com
previsto no parágrafo 3º do artigo 8º, da Deliberação 105/2016-COEPEA. A Câmara acompanha
o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
solicitação. 4º ASSUNTO: Aprovação Ad referendum 86/2019- Homologação de inscrições,
cronograma e pontos para a prova didática do Edital 17/2019. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia
Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad Referendum” o qual trata sobre o cronograma, os
candidatos homologados e os pontos do edital 17/2019- Proc. 23116.001099/2019-83. Sendo
assim, o referido Edital ocorreu no período de 22/04/2019 a 28/04/2019, foram homologados os
seguintes candidatos: Errol Fernando Zepka Pereira Junior; Rosana Daniela Ames, Kellen Witte
Amaral, Arthur Gehrke Martins Andrade, Amábile Tolio Boessio. Os pontos da prova didática
são: 1. Sustentabilidade Ambiental em Cooperativas; 2. Constituição e Desenvolvimento de
Cooperativas; Ramos do Cooperativismo; 4. Planos de Negócio em Empreendimentos Coletivos;
5. Inovação e Empreendedorismo Cooperativo; 6. Planejamento e Gestão de Projetos em
Cooperativas; 7. Relações Organizacionais; 8. Gestão Participativa em empreendimentos
coletivos 9. Experiências históricas de formas organizativas participativas 10. Desafios e limites
ao trabalho associado. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade. 5º
ASSUNTO: Aprovação Ad referendum 91/2019- Homologação de inscrições, cronograma e
pontos para a prova didática do Edital 17/2019- Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação o “Ad Referendum” o qual trata sobre o cronograma, os candidatos
homologados e os pontos do edital 17/2019- Proc. 23116.001102/2019-69, Matérias/ disciplinas:
Contabilidade Fiscal I; Contabilidade Fiscal II; Contabilidade Introdutória e Contabilidade
Intermediária. Dessa forma, referido Edital ocorreu no período de 22/04/2019 a 28/04/2019,
foram homologados os seguintes candidatos: Wiliam Da Rosa Lopes, Priscila Duarte Salvador,
Vanessa Hermann Martins, Luisi Corvo Costa, Juliana Schabbach Gorgen, Carla Hosser, 
Franciane Silva Da Silva, Kayene Machado De Mattos, Deise Ferreira. Os pontos da prova
didática são: 1) Tributação com base no Lucro Real Anual Ponto, 2) Tributação com base no
Lucro Presumido Ponto, 3) Regimes de Tributação: SIMPLES (Microempresas e E.P.P.), 4)
Planejamento Tributário Ponto, 5) Balanço Patrimonial - Apresentação, Estrutura, Grupos e
Subgrupos. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade. 6º ASSUNTO:
Aprovação de pareceres da Câmara de Graduação, Extensão e Administração:  a) Parecer
08/2019- Monitoria de Economia II- 1º semestre de 2019 – Interessada Prof. Tiaraju Alves de
Freitas. 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
os dados referentes ao índice de reprovação na disciplina de Economia II, o projeto de monitoria
seria muito importante, pois resultaria em uma maior oportunidade dos alunos tirarem suas
dúvidas e colaboraria para que os alunos pudessem alcançar melhores resultados em termos de
desempenho e de aprovação. Outro fator importante é que a monitoria apresenta ao discente que
for contemplado uma oportunidade institucional de experiência do ensinar, tendo
acompanhamento do docente responsável pela disciplina. A Câmara acompanha o voto da
relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.  b)
Parecer 09/2019 - Monitoria de Tecnologia da Informação – 1º semestre de 2019 - Interessado:
Prof. Guilherme Lerch Lunardi. 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: A importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior vai além da
obtenção de uma certificação e enriquecimento do currículo. Sua importância está amparada em
outras questões, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, seja na contribuição
dada aos alunos monitorados e, principalmente, na relação de troca de conhecimentos, durante o
programa, entre professor orientador e aluno monitor. A monitoria é um espaço de reflexão e ação
do fazer docente. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer.  c) Parecer 10/2019 - Monitoria de Contabilidade
de Custos - 1º semestre de 2019. Interessada: Profa. Débora Gomes de 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: Monitoria é uma atividade discente,
um recurso extra para formação acadêmica, que tem como objetivo auxiliar o professor, com
grupos de estudantes, na procura da melhoria da qualidade do ensino de graduação. Pretende
também intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e professores nas atividades
básicas da Universidade relativas ao ensino, ou seja, complementar o trabalho do professor. A
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importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior vai além da obtenção de uma
certificação e enriquecimento do currículo. Sua importância está amparada em outras questões,
seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, seja na contribuição dada aos alunos
monitorados e, principalmente, na relação de troca de conhecimentos, durante o programa, entre
professor orientador e aluno monitor. A monitoria é um espaço de reflexão e ação do fazer
docente. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer.   d) Parecer 11/2019: NAF na 46ª Feira do Livro
da FURG. Interessada: Profa. Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza. 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 da FURG com a comunidade local, o projeto cumpre uma função que é extremamente
importante para todos os cursos de graduação. Na Feira do Livro (evento promovido pela Furg,
que ocorre no Cassino- RS, normalmente entre os meses de janeiro e fevereiro) existem diversas
bancas com projetos de extensão universitários, onde os bolsistas expõem os seus trabalhos com a
comunidade, promovendo o auxílio aos que necessitam. Na 46º Feira do Livro de Rio Grande os
alunos analisaram e ajudaram a população de baixa renda, bem como às micro e pequenas
empresas, em suas eventuais necessidades e dúvidas. O programa contou com o atendimento em
todo o período em que ocorreu a 46º Feria do Livro de Rio Grande, os alunos do Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal (NAF), colaboraram de forma presencial e ativa nas atividades desenvolvidas
durante esse período, atividades referentes a emissão, cadastramento e outros serviços
relacionados ao CPF, CNPJ e MEI. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.   e) Parecer 12/2019:
Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Tecnologia em Gestão de
Cooperativas. Interessada: Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. 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: O TCC representa um
elo entre os conhecimentos teóricos obtidos ao longo do curso e sua aplicação ao universo
organizacional e social. É um período do curso com especial ênfase ao reconhecimento e ao
diagnóstico de problemas e de oportunidades, aliados à análise, à implementação e ao controle de
ações pertinentes ao exercício profissional. Neste sentido, o regulamento em análise apresenta as
diretrizes necessárias para que o graduando em Tecnologia em Gestão de Cooperativas possa
realizar o seu TCC. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.   f) Parecer 13/2019: Projeto de Ensino –
Metodologias Ativas de Ensino em Administração para Resolução de Problemas Reais do
Hospital Universitário da FURG. Interessado: Prof. Samuel Vinicius Bonato. 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: 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. Por outro lado, entende-se que o ensino apenas dentro da
sala dificulta aos alunos o entendimento de como situações de problemas reais podem ser
resolvidas no dia-a-dia das organizações. A partir disto, este projeto justifica-se por levar aos
alunos da disciplina a possibilidade de, além de conhecer problemas reais do HU, poder atuar
para identificar e implementar soluções que auxiliem a organização no alcance de soluções
eficazes destes problemas. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.  g) Parecer 14/2019: Projeto pedagógico
do curso tecnologia em gestão de cooperativas. Interessada: Prof.ª Liandra Caldasso. A relatora
da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai Anne da
Silva Flores Souza foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação:
A Universidade Federal do Rio Grande (FURG), tem seu Campus central no município de Rio
Grande – RS. Por estar localizada geograficamente na zona costeira sul brasileira, região habitada
por uma população tradicionalmente ligada ao mar (região costeira da Metade Sul do estado do
Rio Grande do Sul), a Universidade enfatiza a sua atenção nos estudos relativos ao ecossistema
costeiro e oceânicos. Atualmente a FURG é reconhecida nacional e internacionalmente pela
qualidade de seus cursos de graduação e pós-graduação, além de sua expansão regional, e pela
sua inserção no desenvolvimento regional, através de campi universitários regionais. O Programa
Político Institucional (PPI) da FURG expressa seu compromisso socioambiental e seu
alinhamento com o desenvolvimento local, regional, nacional e global, envolvendo todas as áreas
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do conhecimento. De acordo ainda com o PPI, a criação e implementação de políticas para a
formação inicial e continuada; a abordagem interdisciplinar da complexidade ambiental; a
demanda por soluções tecnológicas de produtos e processos inovadores; a necessidade da nação
em produzir tecnologias sociais com vistas à redução das desigualdades, se integram de forma
plena à  filosofia e vocação da FURG, indicando a necessidade de abordagens multidisciplinares,
bem como o crescimento e desenvolvimento nas áreas de: Ciências Biológicas; Agrárias; Exatas e
da Terra; Saúde; Humanas; Sociais Aplicadas, Engenharias, e Linguística, Letras e Artes. Tendo
como um dos seus objetivos, a ampliação do número de vagas na graduação, expresso no
Programa de Desenvolvimento Institucional – PDI da FURG), a Universidade expandiu-se nos
últimos anos para toda a extensão da zona litorânea do Rio Grande do Sul, com a instalação de
novos Campus nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória do Palmar e São
Lourenço do Sul, onde vem sendo planejados e instalados cursos de graduação dentro de certas
áreas contextualizadas com a realidade local e regional que permitem construir uma identidade a
partir do perfil socioeconômico regional e suas demandas. No Campus de Santa Vitória do
Palmar estão sendo instalados cursos nas áreas afins ao Turismo, Hotelaria, Relações
Internacionais e Comércio Exterior, no Campus de Santo Antônio da Patrulha consolida-se o
perfil das engenharias, enquanto que no Campus de São Lourenço do Sul, sua consolidação
orienta-se para as áreas relacionadas com o meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável,
estando em operação os cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, Bacharelado em
Agroecologia, Licenciatura em Educação no Campo e Tecnologia em Gestão de Cooperativas. A
criação do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas, deu-se em função do perfil
socioeconômico regional, onde o setor primário, marcadamente a agricultura familiar, adquire a
sua maior expressão. O curso somam-se aos esforços dos governos federal e estadual no
fortalecimento da agricultura de base familiar que desempenha um papel preponderante na
produção de alimentos no Brasil e geração de empregos rurais, conforme evidenciado no Censo
Agropecuário de 2006 (IBGE, 2007).  Ressaltando a organização dos trabalhadores rurais em
associações e redes cooperativas articuladas como uma estratégia fundamental para a organização
da produção, para a busca de novos mercados e para o acesso a créditos agrícolas, estabelecendo
as condições de base para o desenvolvimento rural sustentável. O curso de Tecnologia em Gestão
de Cooperativas busca formar profissionais qualificados para fomentar esse processo, atuando
junto às comunidades rurais, às organizações governamentais e não governamentais na criação ou
consolidação de cooperativas e associações de produtores. Tal objetivo coaduna-se àqueles
propostos por Sachs (1993) como estratégia de transição para o século XXI, qual seja, o
envolvimento e participação ativa da população rural; o fortalecimento de grupos locais, e a
descentralização, elevando-se o status e a capacidade de gestão das comunidades locais, apoiados
em mecanismos mais participativos e democráticos, com profissionalismo.  Quando da criação do
curso, buscou-se fazer um levantamento sobre associações e cooperativas na região e no que
tange à demanda, segundo dados obtidos junto ao Escritório Regional da EMATER em Pelotas, a
Região Sul do Rio Grande do Sul possui 41 cooperativas de agricultores familiares, envolvendo
os municípios de: Amaral Ferrador (1), Arroio do Padre (1), Arroio Grande (1), Canguçu (4),
Capão do Leão (0), Cerrito (1), Herval (2), Jaguarão (2), Morro Redondo (0), Pedras Altas (1),
Pedro Osório (1), Pelotas (8), Pinheiro Machado (0), Piratini (2), Rio Grande (5), Santa Vitória do
Palmar (3), Santana da Boa Vista (1), São José do Norte (2), São Lourenço do Sul (4), Tavares (1)
e Turuçú (1). Segundo levantamento realizado junto à Prefeitura Municipal de São Lourenço do
Sul há 22 entidades organizativas de agricultores familiares, pescadores, quilombolas e
Cooperativas de Créditos, cadastradas junto à entidade. Contudo, a própria prefeitura destaca que
há diversas outras, além de empreendimentos familiares, não cadastrados. E em levantamento
realizado junto à Prefeitura de Pelotas, verificou-se a existência de 19 Cooperativas de
agricultores, de crédito, de pescadores, dentre outras. Deve-se considerar ainda que a
universidade tem desenvolvido ações voltadas ao trabalho com cooperativas e empreendimentos
de economia solidária desde 1994 com o projeto “Trabalho Comunitário” que tinha como
principal objetivo resgatar a cidadania, oportunizando trabalho remunerado as pessoas
desempregadas da periferia do município do Rio Grande. No ano de 1997, constitui-se a
COOTRACOM (Cooperativa de Trabalho Comunitário Ltda.), apoiado pela Universidade
Federal do Rio Grande, um projeto de extensão denominado de “Apoio e Assessoria a Grupos de
Economia Popular Solidária”. E em 2003 constitui-se o Núcleo de Desenvolvimento Social e
Econômico (NUDESE), um núcleo permanente, que tem como objetivo oferecer apoio a projetos
que tenham enfoque na promoção do desenvolvimento através de geração de trabalho e renda.
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Neste contexto, no ambiente de uma instituição pública de qualidade como se coloca a FURG, é
que o curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas foi proposto para ser ofertado no Campus
de São Lourenço do Sul. Este tem o intuito de oportunizar o exercício de uma profissão que
forme profissionais capazes e competentes para somarem-se ao desenvolvimento regional das
zonas costeira e rural, potencializando os avanços na área de gestão de cooperativas, a articulação
das diversas relações comerciais cooperáveis, a integração entre os setores produtivos, governos,
instituições, associações, demais organizações, bem como, se constitui num curso que atende a
demanda nacional e internacional desta área. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.  h) Parecer
15/2019: Plano de Trabalho para Projeto de Ensino “Monitoria Economia Matemática”.
Interessado Prof. Vinicius Halmenshlager. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: A monitoria de Economia
Matemática se justifica, uma vez que o monitor proporciona um importante canal de
comunicação entre os discentes e o docente. Assim 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 maior dúvidas aos alunos. Além disso, as disciplinas, mas principalmente
as quantitativas, exigem parcela de esforço dos alunos fora da aula, por meio da realização de
listas de exercícios. Nesse ínterim, o monitor contribui com os alunos nas resoluções das listas,
bem como no entendimento da matéria. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. i) Parecer 16/2019: Plano
de Trabalho para Projeto de Ensino: Monitoria em "Teoria e Prática Cambial" e "Gestão de
Custos no Comércio Exterior. Interessado Prof. Jonatas de Oliveira. A relatora da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores
Souza foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: Justifica-se a
execução do projeto a busca por melhorias no processo de ensino e de aprendizagem. A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. j) Parecer 17/2019: Plano de Trabalho para Projeto de Ensino: Monitoria em
"Introdução à Economia”. Interessado Prof. Jonatas de Oliveira. A relatora da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores
Souza foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: Justifica-se a
execução do projeto a busca por melhorias no processo de ensino e de aprendizagem. A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. l) Parecer 18/2019: Plano de Trabalho para Projeto de Ensino: “Projeto de
Monitoria para disciplina Fundamentos de Administração”. Interessada: Prof.ª Adriana Paola
Paredes Penafiel. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC,
Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza foi favorável à aprovação do projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: Existem quatro justificativas importantes para o
requerimento de um(a) monitor(a) para a disciplina de Fundamentos de Administração do curso
de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. Primeiro, a disciplina de Fundamentos de
Administração é uma disciplina chave dirigida a calouros que deve ser 100% aproveitada para a
compressão das seguintes disciplinas da carreira. Como a grande maioria dos alunos são calouros
e recém estão conhecendo o processo de integração à Universidade, é necessário desenvolver um
nexo entre o conteúdo da disciplina, a compreensão de que a Universidade não é ensino médio e
as expectativas, temas de interesse e background dos alunos matriculados justamente para evitar
qualquer tipo de desistência ao decorrer da disciplina. Os textos a discutir são rigorosamente
teóricos e é necessária a discussão de casos de estudos para poder lidar a teoria com a prática na
Administração. Nesta mediação entre interesses e entre teoria e pratica, o papel do monitor será
fundamental. Segundo, a disciplina apresenta um conteúdo rigoroso de leituras e para fomentar o
debate, precisa-se de um responsável que auxilie as professoras na condução da aula. Ao mesmo
tempo, a aula será muito mais estimulante se nossos(as) alunos(as) contam com uma fonte extra
de resolução de dúvidas da disciplina. Dado que a turma é composta por um grupo heterogêneo
de estudantes, a ideia é que o monitor também auxilie ao professor para procurar materiais (casos
de estudos, noticias, reportagens) para serem discutidos nas horas de debates da aula. Terceiro, è
uma oportunidade para envolver ao aluno(a) inclinados(as) à docência a se envolver nas
atividades pedagógicas da professora, como preparo de materiais de estudo. Existe a
possibilidade de que o aluno possa enriquecer o seu curriculum. Quarto, os alunos são do horário
noturno, muitos trabalham e têm pouco tempo para revisar os conteúdos da disciplina. Seria
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muito importante contar com uma fonte a mais de informações no estreito tempo para solucionar
dúvidas. A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. m) Parecer 19/2019: Projeto Monitoria
Cooperativismo e Autogestão. Interessada: Prof.ª Adriana Paola Paredes Penafiel. O relator da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Rodrigo Peres de Avila foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: A monitoria da
disciplina Cooperativismo e Autogestão 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 referido parecer. n) Parecer 20/2019: Atividades Pedagógicas para a Promoção do
Ensino. Interessado Prof. Marcos Vinicius Dalagostini Bidarte. O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Rodrigo Peres de Avila foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: A monitoria da disciplina Plano de
Negócios 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 referido parecer. o)
Parecer 21/2019: Atividades Pedagógicas para a Promoção do Ensino. Interessada Prof.ª Aline
Samá Pinto.O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.
Rodrigo Peres de Avila foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: A monitoria das disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária e
Gestão de Recursos Humanos 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 referido parecer. p) Parecer 22/2019: Monitoria disciplina Fundamentos do Cooperativismo.
Interessada Prof. Andrea Bento Carvalho. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Rodrigo Peres de Avila foi favorável à aprovação do projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: A monitoria da disciplina de Fundamentos do
Cooperativismo 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 referido
parecer. q) Parecer 23/2019: Projeto de ensino Monitoria de Economia Internacional I.
Interessado Prof. Paulo Renato Lessa Pinto. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Márcio André Leal Bauer foi favorável à aprovação do projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: De acordo com o proponente a monitoria de Economia
Internacional se justifica por proporcionar aos alunos um atendimento diferenciado e em horários
diferentes da sala de aula. Desse modo, aumenta a efetividade, em termos de aprendizagem. Não
obstante, o monitor contribui com os alunos nas resoluções das listas de exercícios, bem como no
entendimento da matéria. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. u) Parecer 24/2019: Projeto de ensino
Monitoria Voluntária de Finanças. Interessado: Prof. Fernando Rafael Cunha. O relator da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Márcio André Leal Bauer foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: De acordo com o
proponente, as disciplinas de Administração Financeira e Avaliação de Projetos de Investimento
fazer parte do rol de disciplinas obrigatórias do curso de Administração. Historicamente estas
disciplinas têm apresentado elevados índices de reprovação. Nesse sentido, justifica-se a
necessidade de monitor para contribuir com o atendimento dos alunos em horários extra classe já
que, além das turmas serão grandes (mais de 50 alunos) há grande quantidade de exercícios a
serem desenvolvidos. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. v) Parecer 26/2019: Regulamento de
Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas.
Interessada: Prof. Liandra Caldasso. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof. Márcio André Leal Bauer foi favorável à aprovação do projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: As modificações não representam alterações substanciais
no formato do estágio, apenas foram realizadas pequenas alterações nas regras e critérios, ao que
tudo indica, com o intuito de tornar o processo mais ágil. Sugere-se apenas revisar o Art. 21º, pois
sua redação se presta a um duplo entendimento. Textualmente lê-se o seguinte: “É de
responsabilidade do Coordenador de Estágios a análise da documentação entregue pelo Professor
Orientador e a formação da Banca de Avaliação dos Estágios que será formada obrigatoriamente



17/05/2019 Chave de Autenticidade: 9995.CD5C.FF41.3426

https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/tela_visualizardoc.php 7/9

pelo Professor Orientador e mais 2 (dois) professores pertencentes ao quadro de servidores da
Universidade Federal do Rio Grande.”.  Sugere-se a seguinte redação: “É de responsabilidade do
Coordenador de Estágios a análise, tanto da documentação entregue pelo Professor Orientador,
quanto da formação da Banca de Avaliação dos Estágios, que será constituída obrigatoriamente
pelo Professor Orientador e mais 2 (dois) professores pertencentes ao quadro de servidores da
Universidade Federal do Rio Grande” (grifo nas alterações). Salienta-se que esta é apenas uma
sugestão em termos de forma e não representa uma objeção às modificações feitas no conteúdo
do regulamento. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. x) Parecer 31/2019: projeto de extensão
“Programa de Extensão: Empresa Júnior dos cursos de Administração e Ciências Econômicas \
‘Opus Consultoria Júnior - OPUS\’”. Interessado Prof. Samuel Vinicius Bonato. O relator da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Márcio André Leal Bauer foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: Fundamentação: De
acordo com o proponente, o projeto de extensão proposto, surge como alternativa viável de
proporcionar ao estudante de Administração e de Ciências Econômicas da FURG experiência
profissional prática, mesmo antes de concluir sua formação acadêmica. Além da experiência e da
possibilidade de atuar no mercado de trabalho, os empresários juniores também ganharão
motivação para identificar as suas deficiências e buscar soluções com desenvolvimento de
habilidades pessoais, como: capacidade de negociação, comunicação, senso crítico, criatividade,
flexibilidade, ética e espírito empreendedor. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 7º ASSUNTO:
Aprovação de pareceres da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: a) Parecer 03/2019: Aprovação
do Relatório de afastamento 1º e 2º sem/2018 – Interessada Prof.ª Flavia Jacques: O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto Gibbon, foi favorável à
aprovação por intermédio do Parecer 03/2019, e apresentou a seguinte fundamentação: “os
relatórios de afastamento apresentados informam o andamento do período compreendido entre
janeiro e dezembro de 2018 com informações que esclarecem as atividades do afastamento para
doutoramento da profª. Flávia Verônica Silva Jacques.” A Câmara acompanha o voto do relator.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. b) Parecer 04/2019:
Aprovação do Relatório de afastamento 1º e 2º sem/2018 –Interessado Prof. Rafael Mesquita
Pereira. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto
Gibbon, foi favorável à aprovação por intermédio do Parecer 04/2019, e apresentou a seguinte
fundamentação: os relatórios de afastamento apresentados informam o andamento do período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2018 com informações que esclarecem as atividades
do afastamento para doutoramento do prof. Rafael Mesquita Pereira. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.   c) Parecer 05/2019- Aprovação do
Relatório de afastamento 2º sem/2018 – Interessada Prof.ª Cristiane Quintana. O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir da Silva Souza, foi favorável à
aprovação por intermédio do Parecer 05/2019, 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 referido parecer. d)
Parecer 06/2019- Aprovação do Relatório de afastamento 2º sem/2018 – Interessada Prof.ª
Gabriela Dias. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir da
Silva Souza, foi favorável à aprovação por intermédio do Parecer 06/2019, 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 referido parecer. e) Parecer 07/2019: Projeto de Pesquisa Sistemas
Produto-Serviço no setor Público: análise de alternativas e da viabilidade de substituição da frota
própria de veículos da Prefeitura Municipal do Rio Grande. Interessado Prof. Samuel Bonato. O
relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Altamir da Silva Souza, foi
favorável à aprovação por intermédio do Parecer 06/2019, e apresentou a seguinte
fundamentação: tema é relevante e a proposta possui requisitos de um projeto de pesquisa. A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido parecer. 8º ASSUNTO: Aprovação de Ad Referendum 99/2019 – Edital
19/2019- Homologação das inscrições, cronograma e pontos. Matéria/ Disciplina: Introdução a
Economia, Teoria Econômica. Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o “Ad
Referendum” o qual trata sobre o cronograma, os candidatos homologados e os pontos do edital
19/2019- Proc. 23116.001102/2019-69. Dessa forma, referido Edital ocorreu no período de
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22/04/2019 a 28/04/2019, foram homologados os seguintes candidatos: Aní Rení Ew, Edna Porto
Da Silva, Alécio Romero Gonçalves, Leandro Manzoni Trovali,  Regina Ávila Santos, Camila
Horst Toigo, Brena Do Nascimento Carvalho, Michelle Marcia Viana Martins, Lucas Rodrigues,
Paola Liziane Silva Braga, Douglas Pivatto, Elisângela Brião Zanela, Fernanda Dachi Carrets,
Franciele De Oliveira Pereira, Silvio Da Rosa, Luis Fernando Tavares Vieira Braga, Maria
Cristina Galvão, Natássia Molina Bayer; Paulo Ricardo Ricco Uranga, Solange Da Costa Duarte.
Os pontos são os seguintes: 1. Externalidades; 2. Teoria do Consumidor; 3. Estruturas de
Mercado; 4. Curva de Phillips; 5. Modelo IS-LM-BP; 6. Oferta e Demanda Agregada. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS:
Primeiramente, o Prof. Guilherme Lunardi destaca a dificuldade da inserção de projetos na
Plataforma Sucupira. Na sequência, o Prof. Lucas Cerqueira, relatou os seguintes pontos e
preocupações, conforme descritos na sequência: (i) reportou que as dificuldades de alocação de
professor de Economia são recorrentes nos últimos anos no curso de Administração. Com fatos
relatados em 2015 (pelo grupo de professores), 2017, em que o professor substituto foi contratado
faltando 26 dias para o encerramento do semestre e isso prejudica a formação dos estudantes na
área, e mais uma vez em 2018. Como sugestão, solicitou, mesmo considerando eventuais
problemas que podem ocorrer no planejamento docente, que fosse priorizado suprir a oferta de
disciplinas no Instituto ou fosse verificada a alocação de horas na graduação para cada docente,
tendo em vista que todos são 40h Dedicação Exclusiva, com a alocação mínima de 08ch ou 16ch
como máxima, de acordo a legislação e normativa da FURG. (ii) reforçou que a ideia da planilha
de alocação das atividades docentes, comentada pela Prof.ª Patrízia que está em processamento
no CIP como um instrumento de gestão interno no Instituto, para além do sistema FURG, seria
interessante, pois poderia servir como mais uma referência para a resolução de eventuais
problemas de alocação de disciplinas na graduação, conforme o exemplo anterior da área de
Economia; (iii) também questionou quanto ao controle dos afastamentos para atividades externas
(não apenas para concurso), pois os pedidos são feitos no ICEAC e depois aprovamos. É
necessário mais informações sobre esses processos, pois afetam o afastamento e a demora para o
concurso, bem como as atividades de aula. Nesse sentido, o Prof. Lucas elucidou que os
processos de afastamento devem ter um melhor acompanhamento, visto que o último implicou na
demora da abertura de concurso para professor substituto.; e, por fim, (iv) o Prof. Lucas
aproveitou também para informar sobre a ocorrência de faltas dos docentes nas aulas de
graduação, relatando ser algo recorrente e que precisaria de alguma posição mais enfática do
grupo de professores. Contudo, ponderou que não ter fórmula e nem método formal eficaz e
eficiente para agir no sentido de trabalhar este assunto, mas levantou em reunião a importância
em pensar em maneiras mais efetivas para resolver problemas dessa natureza no ICEAC. Após,
devido aos vários questionamentos, a Prof.ª Patrizia esclarece a questão da disciplina na área de
Economia, e a Prof.ª Audrei destaca que foi planejada a presença do docente temporário para a
área da economia e que este seria responsável pela disciplina no Curso de Administração, porém,
ressaltou que mesmo planejando antecipadamente, é difícil controlar esta situação, uma vez que
há alterações no curso do processo que não estão sob controle, como a desistência de alguns
aprovados em concursos exigindo a abertura de novo processo de contratação, o que de fato
atrasa sua entrada como Prof. Temporário, enfim, há dificuldade na previsão de professores do
próximo semestre, pois é feito num período anterior ao do Semestre corrente. Ainda, a Prof.ª
Audrei relatou que juntamente com o Prof. Vinícius, líder do Núcleo de Área da Economia,
buscaram ajustar e atender à demanda de disciplina solicitada pelo Prof. Lucas para o curso de
Administração. Quanto ao relato da ocorrência de faltas de docentes em sala de aula, a Prof.ª
Patrízia relatou ser fato grave, relevante e realmente, de difícil controle, uma vez que não há
registro formal deste evento encaminhado ao ICEAC, mas que precisa sim ser trabalhado
internamente no sentido de eliminar tais fatos, não só no ICEAC, mas na FURG como um todo.
Após, a Prof.ª Patrízia informou sobre os trâmites e burocracias, que culminaram na demora no
encaminhamento do processo de afastamento da Prof.ª Flávia Czarneski, mas que já está tudo
correndo nos trâmites normais. Na sequência, Prof. Gibran informou que o PPG Economia
receberá 2 avaliadores do MEC para analisar o curso de mestrado, solicitando dos colegas que
estejam por perto, para que possam ajudar, caso haja necessidade. Por último, a Prof.ª Patrízia
informa sobre a entrada dos Coordenadores do Curso de Administração - Campus Santo Antônio
da Patrulha no Conselho da Unidade, e também, destaca a necessidade de ajuste na composição
de membros do Conselho do ICEAC, relatando que calculou a nova composição, ficando
constituída de 24 docentes, 4 técnicos e 4 discentes, e que, ela ainda irá conferir este cálculo, mas
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que na próxima reunião, já estará atualizado no ICEAC. Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Presidente e pela Secretária.
 
           Cátia Regina Müller                                   Patrizia Raggi Abdallah
                Secretária                                                   Diretora


