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ATA Nº 07/2019
 
Aos 16 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 Audrei Fernandes
Cadaval, Vice-Diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, vice-
diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis;
Prof. Dr. Tiarajú Freitas, Coordenador do Curso de Economia; Prof. Dr. Ricardo Leal,
Coordenador do Curso de Comércio Exterior; Prof. Dr. 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 Matheus Mello, Tatiane Bastos e Administradora Cátia
Muller representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Prof. MSc. Ricardo Frio e
Prof.ª Dr.ª Blanca Gamarra. Retirada de Pauta: Foi retirado da pauta, em razão de haver recurso
o resultado final do concurso para contratação de docente temporário do edital 25/2019, processo
23116.001098/2019-39. 1º ASSUNTO: Aprovação do resultado do concurso para
contratação de docente efetivo, no Campus Carreiros, edital 02/2019, processo
23116.011549/2018-65 – A vice-diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para
aprovação o resultado final do concurso  para contratação de docente efetivo, no Campus
Carreiros, edital 02/2019, processo 23116.011549/2018-65, no qual consta redigido no relatório
sucinto realizado pela banca, a seguinte descrição: “Foram aprovados, respectivamente em
primeiro e segundo lugar os candidatos Eduardo André Tillmann, sete vírgula noventa e seis
(7,96) e Raquel Pereira Pontes, seis vírgula vinte e sete (6,27)”. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido resultado. 2º ASSUNTO: Aprovação do
parecer 25/2019 – Projeto EXT 893 “Liga de Mercado Financeiro Buffet” Interessado Prof.
Fernando Cunha – O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC,
Prof. Cassius Oliveira, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “Tendo em vista a falta de atividades práticas voltadas ao mercado financeiro nos
cursos do ICEAC, bem como a crescente demanda, por parte dos alunos, em conhecer de perto
tais atividades, acredito que o referido projeto vem a corroborar com a formação prática dos
alunos do ICEAC.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 3º ASSUNTO: Aprovação do parecer
27/2019 – Relatório Final de Monitoria Voluntária ENS 752 – Interessado Prof. Rafael
Cunha -  O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.
Claudinei Brandão, foi favorável à aprovação do relatório final do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “De acordo com o proponente, as disciplinas de Administração Financeira e
Avaliação de Projetos de Investimento faz 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 extraclasse já que, além das turmas serem 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. 4º
ASSUNTO: Aprovação do parecer 28/2019 – “Relatório Anual do Projeto 372 EXT Liga de
Investimento FURG” Interessado Prof. Rafael Cunha - O relator da Câmara de Graduação,
Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Claudinei Brandão, foi favorável à aprovação do
relatório final do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “Atividades que enfatizam
aspectos de investimentos e do mercado financeiro, ampliando conteúdo acadêmico
desenvolvidos no ICEAC são necessárias, fortalecendo o conhecimento na área. E atende a
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frequente demanda por parte dos alunos.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.  5º ASSUNTO:
Aprovação do parecer 29/2019 – “Relatório Final do Projeto EXT 482 4ª Semana
Acadêmica de Ciências Econômicas – SAECO 2018” Interessado  Prof. Tiarajú Freitas - O
relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Cassius Oliveira,
foi favorável à aprovação do relatório final do projeto e apresentou a seguinte fundamentação:
“Esse evento é importante para ampliar a net work e a divulgação de trabalhos académicos, toma-
se necessária esse tipo de atividade.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 6º ASSUNTO: Aprovação
do parecer 30/2019 – Relatório Final do Projeto EXT 764 “Fórum de Economia: É Tempo
de Falar de Economia” Interessado Prof. Tiarajú Freitas - O relator da Câmara de Graduação,
Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Cassius Oliveira, foi favorável à aprovação do
relatório final do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “Tendo em vista a necessidade
de ampliar a integração dos alunos e professores, além da divulgação de trabalhos acadêmicos,
torna-se necessária esse tipo de atividade.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 7º ASSUNTO:
Aprovação do parecer 36/2019 – Projeto “Laboratório de Estudos Quantitativos ENS 1065”
Interessado Prof. Ricardo Leal - 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 Laboratório de Estudos Quantitativos (LABQ) no campus de Santa Vitória do
Palmar (SVP), com grupos de estudo de revisão em matemática, oficinas de softwares e métodos
estatísticos e tutoria de apoio a problemas quantitativos, visa a superar parte da carência nessas
habilidades e diminuir a retenção e a evasão no campus.” A Câmara acompanha o voto do relator.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 8º
ASSUNTO: Aprovação do parecer 38/2019 – Relatório Final do Projeto ENS 648
“Sociologia Aplicada ao Cooperativismo” Interessada Prof.ª Adriana Penafiel - O relator da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Rodrigo Ávila, foi favorável à
aprovação do relatório final do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A monitora
selecionada para a disciplina mostrou disposição para resolver as dúvidas por parte dos(as)
alunos(as) durante o horário da noite ou para encaminhar a dúvida ao professore responsável.” A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido parecer. 9º ASSUNTO: Parecer 40/2019- Aprovação do Projeto de
Monitoria para a disciplina “Fundamentos da Administração ENS 1038” Interessado Prof.
Marcos Vinicius Bidarte - 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: “De acordo com o proponente a atividade de monitoria oportuniza apoio ao
docente e ao discente e aprofundamento teórico e metodológico ao monitor, ao desenvolver
habilidades técnicas referentes à disciplina. Destaca-se a contribuição da disciplina na formação
de futuros bacharéis em Comércio Exterior e Relações Internacionais, considerando o conteúdo
previsto na ementa da disciplina, como, por exemplo, a evolução do pensamento da ciência
administrativa, abordando suas escolas e os principais pensadores e críticos delas. É importante
mencionar que a disciplina obrigatória do primeiro semestre do Curso de Comércio Exterior,
sendo ofertada anualmente, o que justifica o apoio do monitor aos discentes.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. 10º ASSUNTO: Parecer 42/2019- Aprovação do Projeto de Monitoria da
disciplina ENS 1039  “Avaliação Financeira de Investimentos Internacionais” Interessado
Prof. Jorge Aragon - 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:
“De acordo com o proponente a monitoria de Avaliação Financeira de Investimentos
Internacionais seria muito útil para facilitar o processo de aprendizagem dos estudantes, uma vez
que essa é uma disciplina que apresenta grandes dificuldades para os alunos do curso de
Bacharelado Comércio Exterior, já que compreende diferentes áreas como macroeconomia,
finanças internacionais, administração financeira e avaliação de projetos (engenharia
econômica).” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 11º ASSUNTO: Parecer 45/2019 - Aprovação
da Reformulação Curricular do Curso de Química Bacharelado - 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: “Em consulta ao Núcleo de Área do curso de
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Administração, conforme relatado na ata 03/2019 do mesmo, foi aprovada para o curso de
Química Bacharelado a disciplina de Empreendedorismo (código 07260), em caráter optativo.” 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 17/2019- Aprovação do 1º e 2º
Relatório de Afastamento para Realização de Curso de Mestrado. Interessada Téc. Juliana
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: “A servidora
cumpriu suas atividades conforme planejado, baseado nas informações providas pelo orientador.”
A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido parecer. 13º ASSUNTO: Parecer 21/2019- Aprovação do Projeto
“Fronteiras da Firma e Capacidades: Um Estudo de Casos Múltiplos nas Agroindústrias”
PESQ 997 - Interessado Prof. Samuel Bonato -  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. Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.
 
 
 
       Cátia Muller
        Secretária

   Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval
                    Vice-diretora


