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ATA Nº 06/2019
 
 
Aos 09 dias do mês de maio 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, vice-diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Blanca
Gamarra, Coordenadora Adjunta do Curso de Economia; Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso,
Coordenadora do Curso de Gestão de Cooperativas; Prof.ª Dr.ª Cristiane Costa, Coordenadora do
Curso de Administração/ SAP; Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, Coordenador do Mestrado em
Economia; Prof. Guilherme Lunardi, Coordenador do Mestrado em Administração; Prof. Dr.
Alexandre Quintana, Coordenador do Mestrado em Ciências Contábeis; Prof. Dr. Rafael Oliveira
e Prof. Fernando Cunha, representando os docentes do Curso de Administração; Prof. Dr. Walter
Oleiro, representando os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo Renato Lessa,
representando os docentes do Curso de Economia; Assistentes em Administração Antônio
Giambastiani, Juliana Teixeira e Administradora Cátia Muller representando os técnicos
administrativos. CONVIDADOS: Administradora Fernanda Geri. Retirada de Pauta: Foram
retirados da pauta, em razão de haver incoerência na redação, enumeração errada e repetição, os
seguintes pareceres: referentes à Câmara de Graduação, Extensão e Administração – retirados os
pareceres 25/2019 (Projeto EXT 893 “Liga de Mercado Financeiro Buffett”); 27/2019 (“Relatório
de Monitoria Voluntária” ENS 752); 28/2019 (“Relatório anual liga de investimento FURG”);
29/2018 (Projeto EXT 482 “4ª Semana Acadêmica de Ciências Econômicas - SAECO 2018”);
30/2019 (projeto EXT- 764 “Fórum de Economia: é tempo de falar de economia”); 33/2019
(Proposta de Regimento Interno do Centro Integrado de Pesquisa – CIP); 34/2019 (alteração nos
Artigos 16, 17 e 18 do Regimento Interno do ICEAC); 36/2019 (Projeto  “Laboratório de Estudos
Quantitativos ENS 1065”); 38/2019 (Projeto Sociologia Aplicada Ao Cooperativismo Relatório
Final ENS 648); 40/2019 (“Monitoria para a disciplina "Fundamentos da Administração ENS
1038.”); 42/2019 (“Monitoria de la disciplina Avaliação Financeira de Investimentos
Internacionais.”); 45/2019 (Reformulação Curricular do Curso de Química Bacharelado).
Referentes à Câmara de Pesquisa e Pós Graduação – retirados os pareceres 17/2019 (1º e 2º
Relatório de Afastamento para realização de curso de mestrado de interesse de Juliana de Araújo
Teixeira) e 21/2019 (Projeto Fronteiras Da Firma E Capacidades Um Estudo De Casos Múltiplos
Nas Agroindústrias. PESQ 997) sento retirados da pauta desta reunião, devendo todos estes
retirados, serem encaminhados para aprovação na próxima reunião do Conselho. Informa-se,
ainda, que os pareceres 22/2019 (mm), 23/2019 (ss) e 24/2019 (cc) desta Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação, incluídos na pauta desta reunião, também estão sendo retirados de pauta na
presente reunião, devido a já terem sido submetidos e aprovados em reunião outra deste
Conselho. Inserção de Pauta:  Aprovação do Resultado Final do Processo 23116.003706/2019-
40, referente a contratação de professor visitante para área de Administração.  1º ASSUNTO:
Aprovação da Ata anterior – A Ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.  2º
ASSUNTO: Apresentação da situação atual e iniciativas do SGA-FURG (Sistema de Gestão
Ambiental da FURG): Foi realizada uma apresentação sobre o trabalho desenvolvido pelo SGA-
FURG, com objetivo de que todos que fazem parte da Universidade tenham conhecimento
atualizado das ações no âmbito do SGA-FURG. Inicialmente, foi apresentada a Política e o
Sistema de Gestão Ambiental 2014-2019; posteriormente falou-se sobre o histórico do SGA, o
qual iniciou com uma Coordenação de Gestão Ambiental (CGA), criada em 2012, no ano de 2013
criou-se a Comissão Temporária de Gestão Ambiental, em 2014 foi instituída a Resolução
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32/2014 CONSUN, que norteia a Política Ambiental e o SGA, em 2015 foi instituída a
Deliberação 113/2015 – COEPEA, que versa sobre o regulamento do SGA e em 2016 foi
implantada a SIGA (Secretaria Integrada de Gestão Ambiental). Após este histórico, foi
apresentada a estrutura atual do SGA e as atividades desenvolvidas pela CGA. Por fim, foi
realizado um convite para que todos participem da I SEMEIA (Semana do Meio Ambiente e
Sustentabilidade - SeMeiA Sustentabilidade), que ocorrerá no período entre 03 e 07 de junho de
2019. 3º ASSUNTO: Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Administração no Campus Santo Antônio de Patrulha. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrizia Raggi
Abdallah colocou para aprovação a solicitação de composição do Núcleo Docente Estruturante do
curso de Administração do Campus de Santo Antônio da Patrulha, do qual farão parte os
seguintes membros: Prof.ª Dr.ª Cristiane Simões Netto Costa (presidente); Prof. Dr. Felipe
Amaral Borges (membro); Prof. Dr. Guilherme Costa Wiedenhoft (membro); Prof. Dr. Luis
Carlos Schneider (membro); Prof. Dr. Pablo Cristini Guedes (membro); Prof. Dr. Pedro Henrique
Soares Leiva (membro); Prof. Dr. Rafael Cavalheiro (membro) e Prof.ª Dr.ª Vanessa Martins Pires
(membro). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
composição. 4º ASSUNTO: Solicitação de Participação de professor em atividade de
monitoramento- PROIES- Interessada Prof. Débora Gomes de Gomes.  A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrizia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação realizada pela Prof.ª Dr.ª Débora
Gomes Gomes, para participar em atividades de monitoramento do Programa de Estímulo à
Restauração e ao Fortalecimento do Ensino Superior – PROIES, tendo a Professora Débora sido
convocada pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC. A mesma participará da realização de
auditoria de conformidade in loco, no Centro Universitário UNIFTC Salvador, no período de
28/05 a 01/06/2019, no município de Salvador/BA.  Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida solicitação.  5º ASSUNTO: Aprovação de Novos
Membros no Conselho da Unidade - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou
para aprovação a indicação de novos membros para representação dos Técnicos Administrativos
e dos Discentes de Pós-Graduação, no Conselho do Instituto, conforme segue: Adm. Cátia Muller
(titular); Adm. Fernanda Hobbuss (suplente); Téc. Antônio Giambastiani (titular); Téc. Matheus
Mello (suplente); Téc. Paula Antunes (titular); Téc. Tatiane Bastos (suplente); Téc. Juliana
Teixeira (titular) e discente do curso de pós graduação em Ciências Contábeis Leinad de Carvalho
Silva (titular). 6º ASSUNTO: Aprovação Ad referendum do Edital 25/2019 referente a
Concurso para contratação temporária - Homologação das inscrições, pontos e cronograma
- A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a homologação dos
seguintes candidatos: André Touguinha Assumpção; Bruno Henrique Pais Silva; Carolina Silva
Canedo; Cristina Arthmar Mentz Albrecht; Deise Louise Medeiros de Araujo; Errol Fernando
Zepka Pereira Junior; Herbert Ferreira Trap Friis; Kellen Witte Amaral; Luciane Rosa de
Oliveira; Mariana Azevedo Webster; Marina Teixeira Gonçalves; Rafael Acosta Amaral; Rosane
Daniela Ames; Sandro Neri Silva de Araújo e Suelen da Silva Piccoli. E também a aprovação dos
pontos e cronograma que seguem em anexo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade a referida homologação das inscrições, dos pontos e do cronograma. 7º
ASSUNTO: Parecer 35/2019 – Aprovação do Relatório Anual de Projeto: ENS 705 –
Monitoria Econ. Matemática. Interessado: Prof. Vinícius Halmenschlager - 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 de monitoria da
disciplina de Economia Matemática teve durante o primeiro semestre de 2018 um monitor com
bolsa institucional e um monitor voluntário. Já no segundo semestre foram apenas dois bolsistas
voluntários. A monitoria atingiu os seus objetivos ao contribuir para o bom andamento da
disciplina e também para melhorar as estatísticas de aprovação e retenção.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. 8º ASSUNTO: Parecer 37/2019 – Aprovação do Relatório Final do
PROJETO ACOLHIDA CIDADÃ 2019 EXT 858; Interessada: Prof.ª Débora Gomes de
Gomes - 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
cumpriu seu objetivo, dado o propósito de ampliar os conhecimentos dos ingressantes no curso de
Ciências Contábeis da FURG. Assim, como orienta-los a transitar e aproveitar ao máximo tudo
que o curso é capaz de oferecer.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 9º ASSUNTO: Parecer
39/2019- Aprovação do Relatório Final do Projeto de Ensino Monitoria 2018 ENS-618.



03/06/2019 Chave de Autenticidade: 9995.CEBD.828F.0E83

https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/tela_visualizardoc.php 3/6

Interessada: Prof.ª Débora Gomes de Gomes - 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: “Os monitores desenvolveram diversas atividades de apoio, dentre
elas destaca-se a resolução de exercícios com os estudantes, melhorando o desempenho
acadêmico dos estudantes. Ressalta-se que houve uma aproximação dos monitores com as
atividades docentes, contribuindo sobre maneira para a formação dos mesmos e despertando a
vocação acadêmica para a docência.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 10º ASSUNTO: Parecer
41/2019- Aprovação do Projeto de Monitoria da disciplina Monitoria em Comércio
Internacional e Mercado Verde - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração
do ICEAC, Prof. Márcio Bauer, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O proponente não apresentou informações básicas no projeto, como a
justificativa de monitoria para um número reduzido de alunos. Todavia, pelos objetivos acima
apresentados depreende-se que a atividade tenha importância e relevância para os alunos da
disciplina.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 11º ASSUNTO: Parecer 43/2019- Aprovação
do Projeto Incubadora de Empreendimentos de Economia Solidária (INEESOL) FURG -
SLS- 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: “Os dados da
Economia Solidária no Brasil não são desprezíveis se pensarmos em termos de geração de
emprego e renda para uma classe social que detém menos privilégios. De acordo com o Plano
Nacional de Economia Solidária (Brasil, 2015), existem em torno de 20 mil EES no país, que
representam em torno de 4% do PIB. Em São Lourenço do Sul, a Economia Solidária também
tem relevante papel socioeconômico. Isso porque o município tem perfil socioeconômico com
destaque para o setor primário, onde marcadamente a agricultura familiar adquire a sua maior
expressão. Além da agricultura familiar, atividades como pesca artesanal e atividades vinculadas
ao turismo no período do verão (gastronomia típica e artesanato) se destacam. A proposta da
constituição da incubadora INEESOL parte do desenvolvimento de outras atividades já realizadas
por parte do corpo docente do curso de Gestão de Cooperativas, considerando como exemplo a
participação da Professora Liandra Peres Caldasso no Fórum Municipal de Economia Solidária
de São Lourenço do Sul e a execução do projeto de extensão denominado Fortalecimento da
Associação Ecológica de Recicladores de São Lourenço do Sul, coordenado pela Professora
Márcia Umpierre. Há também as atividades de ensino realizadas junto aos alunos no
desenvolvimento das disciplinas do curso. Nessas atividades a coordenação do curso percebeu
uma demanda por atividades mais direcionadas para as necessidades dos EES de São Lourenço
do Sul, que poderá ser atendida pela incubação, auxiliando os empreendimentos nos processos de
gestão, e na compreensão do trabalho pela perspectiva da economia solidária.” A Câmara
acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido
parecer. 12º ASSUNTO: Parecer 44/2019- Aprovação do Projeto Fortalecimento da
Associação Ecológica de Recicladores de São Lourenço do Sul – ASSER - 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 Curso de Gestão de
Cooperativas é ofertado no Campus de São Lourenço do Sul, e foi criado para este campus,
considerando o perfil socioeconômico da região, bem como o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI da universidade, que tem o objetivo o compromisso socioambiental e alinhado
ao desenvolvimento local, regional, nacional e global. Entende-se que a Extensão é a via em que
a Universidade se relaciona com a sociedade, atuando sob suas demandas e na perspectiva da
transformação social. Neste processo, dois outros encontram-se ancorados: i) o ensino, cuja
realidade experimentada pelos acadêmicos e cotejada pelos conteúdos, e formação teórica
permite ampliar a formação, tanto em sua qualificação profissional como em sua formação
enquanto cidadão ii) a pesquisa, que contribui com a extensão por meio de projetos pretéritos e se
retroalimenta, com base também na experiência vivenciada por alunos e pesquisadores
integrantes do projeto. Dessa forma há a necessidade da 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 (PDI-FURG, 2014). Justifica-se ainda a realização do



03/06/2019 Chave de Autenticidade: 9995.CEBD.828F.0E83

https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/tela_visualizardoc.php 4/6

presente projeto, em função de se tratar de uma associação de recicladores, cuja sua principal
fonte de renda provem da atividade reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO, como Coletor de Lixo Domiciliar, e de acordo com Bortoli (2009) as pessoas que possuem
esse tipo de ocupação tem uma renda média mensal menor que a de um salário mínimo. Sendo
assim, tendo uma associação, que possibilite a manutenção da renda, e ainda a possibilidade de
uma melhor estruturação, alinhada ao planejamento financeiro, pode proporcionar novas
possibilidades aos associados.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 13º ASSUNTO: Parecer
08/2019- Aprovação do Projeto de Pesquisa Performance Hospitalar: Análise Da Eficiência
Relativa Entre Enfermarias De Um Hospital Universitário Federal No Rio Grande Do Sul.
PESQ 940. Interessada: Prof.ª Débora Gomes.  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, cujo o tema é de relevância para o ICEAC.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. 14º ASSUNTO: Parecer 09/2019- Aprovação do 5° Relatório de
Afastamento para realização de curso de doutorado. Interessada: Patrícia da Graça Rocha
Franzoni - 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 5º relatório de
afastamento da professora Patrícia da Graça Rocha Franzoni apresenta um cronograma de
atividades realizadas até o fim do 2º semestre de 2018 pertinentes ao curso de doutorado, com
matrícula e aprovação em disciplinas perfazendo 44 créditos.” A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 15º
ASSUNTO: Parecer 11/2019- Aprovação do Projeto de Pesquisa Avaliação Financeira De
Eficiência Relativa: Uma Análise Sob A Perspectiva Da Teoria Do Federalismo Fiscal De
Hospitais Universitários Federais Do Brasil. PESQ 943. Interessada: Prof.ª Débora Gomes.
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, cujo o tema é
de relevância para o ICEAC.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho
da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 16º ASSUNTO: Parecer 12/2019-
Aprovação do Projeto de Pesquisa Impacto Social Do Conhecimento Em Ciências
Contábeis: Evidências A Partir Da Produção Stricto Sensu Dos Centros De Excelência Na
Última Década. PESQ 953. Interessada Prof. Vanessa Pires. 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, cujo o tema é de relevância para o
ICEAC.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 17º ASSUNTO: Parecer 13/2019- Aprovação
do Projeto Relações Entre Investimento Público Social e Desenvolvimento Socioeconômico
No Brasil. PESQ 934. Interessada: Daiane Pias Machado. 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: “Como refere o próprio projeto, a pesquisa é “oportuna
[...], especialmente num cenário em que grande parte da administração pública brasileira enfrenta
dificuldades financeiras [...]; e o plano de pesquisa revela procedimentos necessários para sua
execução.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 18º ASSUNTO: Parecer 14/2019- Aprovação
do Projeto Estrutura Produtiva Setorial Dos Municípios Litorâneos Da Bacia De Pelotas:
Uma Abordagem Tipo Insumo Produto. PESQ 931. Interessado: Cassius Oliveira. 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: “O projeto de pesquisa procura
promover o desenvolvimento sustentável da região estudada.” A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 19º
ASSUNTO: Parecer 15/2019 - Aprovação do Projeto Impactos Econômicos da Energia
Eólica Na Costa Sul Do RS: Uma Abordagem Tipo Insumo Produto. PESQ 920.
Interessado: Rodrigo Rocha Gonçalves. 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: “O tema é relevante e plano de pesquisa revela procedimentos necessários para
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execução do estudo.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 20º ASSUNTO: Parecer 16/2019 -
Aprovação do Projeto Histórias das águas: Percepções de mudanças nas fontes de vitalidade
das pessoas do município de São Lourenço do Sul e entorno. PESQ 919. Interessado:
Adriana Paola Paredes Penafiel. 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:
“O tema é relevante e plano de pesquisa revela procedimentos necessários para execução do
estudo.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 21º ASSUNTO: Parecer 18/2019 - Aprovação
do Projeto Análise do efeito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado
sobre a formalização de microempreendedores no Brasil. PESQ 976. Interessado: Gibran
da Silva Teixeira. 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, 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. 22º ASSUNTO: Parecer 19/2019 - Aprovação do Projeto O papel da
Educação Empreendedora como fomento à Inovação em Instituições de Ensino Superior.
PESQ 988. Interessado: Alessio Almada da Costa. 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, 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.  23º ASSUNTO: Parecer 20/2019 -
Aprovação do Projeto Processos de adaptação estratégia e desempenho: um estudo
realizado com Micro e Pequenas Empresas (MEI). PESQ 991. Interessada: Lívia Castro
D’Avila. 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, 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.” 24º ASSUNTO: Parecer 22/2019 - Aprovação de Relatório Anual tecnologias da
Educação e seu reflexo nos métodos de Ensino na Graduação em Ciências Contábeis. PESQ
491. Interessado. Alexandre Quintana. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do
ICEAC, Prof. Fernando Cunha, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O relatório de projeto de pesquisa ora apresentado pelo prof. Alexandre Costa
Quintana encontra-se bem fundamentado em todas suas partes componentes e apresenta os
resultados da pesquisa desenvolvida ao longo do ano de 2018. Enfatiza-se a relevância do estudo,
pois permite inferir como as tecnologias da educação podem contribuir para o ensino-
aprendizagem na Graduação em Ciências Contábeis.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 25º
ASSUNTO: Parecer 23/2019 - Aprovação do Projeto Participação Social E Representação
Em Conselhos Na Cidade De Rio Grande: Uma Análise Comparativa. PESQ 1002.
Interessado: Lucas Santos Cerqueira. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do
ICEAC, Prof. Fernando Cunha, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O projeto de pesquisa ora apresentado pelo prof. Lucas Santos Cerqueira
encontra-se muito bem fundamentado em todas suas partes componentes e apresenta os requisitos
necessários para um projeto de pesquisa. Destaca-se a relevância do tema proposto.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. 26º ASSUNTO: Parecer 24/2019 - Aprovação do 4º Relatório de
Afastamento para realização de curso de doutorado. Interessada: Larissa Ferreira Tavares.
O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Fernando Cunha, foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “Apesar de não
constarem no relatório informações referentes a créditos cursados e créditos restantes, o referido
relatório trás informações quanto às atividades desenvolvidas durante o segundo semestre de
2018 do doutorado da profa. Larissa Ferreira Tavares bem como o andamento da tese e a
respectiva avaliação do orientador.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 27º ASSUNTO:
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Aprovação do Resultado Final do Processo 23116.003706/2019-40, referente a contratação
de professor visitante para área de Administração - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação, o resultado final do processo 23116.003706/2019-40, referente
a contratação de professor visitante na área de Administração, conforme segue descrito no
processo pela comissão de seleção PPGA/ICEAC/FURG, foram aprovados e classificados os
seguintes candidatos: 1º lugar – Pelayo Munhoz Olea com nota final 9,20 (nove vírgula vinte) e
em 2º Lugar – Luis Moretto Neto com nota final 5,46 (cinco vírgula quarenta e seis). Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado final. 
ASSUNTOS GERAIS: Foi destacado durante a reunião pelos professores Walter Oleiro e
Alexandre Quintana, a necessidade de uma melhor padronização na redação dos pareceres
realizados por ambas as Câmaras, a fim de conter todas as informações relevantes, e também, os
colegas reclamaram uma melhor organização da pauta da reunião realizada. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Abdallah comprometeu-se em reunir com os membros das Câmaras para melhoria da
escrita dos pareceres, destacando a importância de se respeitar o prazo de entrega dos mesmos à
Secretaria Administrativa. Também, quanto ao trabalho das Câmaras, ressaltou a necessidade de
que o presidente de cada Câmara possa receber todos os pareceres, distribuindo-os aos colegas de
sua respectiva Câmara, bem como, coletar os pareceres para retorno à Secretaria Administrativa
no prazo acordado. No questionamento referente à organização da pauta, irá novamente se reunir
com a Secretaria Administrativa a fim de melhorar os processos de realização de pauta. Referente
aos projetos/pareceres retirados de pauta na presente reunião, a Diretora se comprometeu em
repassá-los novamente às respectivas Câmaras, para que sejam refeitos e submetidos à aprovação
numa próxima reunião deste Conselho. 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. M. Teixeira
        Secretária

    Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
                    Presidente


