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ATA Nº 08/2019
 
Aos 13 dias do mês de junho 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, vice-diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª
Débora Gomes, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Freitas,
Coordenador do Curso de Economia; Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Coordenador do Curso de
Administração; Prof.ª MSc. Cristiane Costa, Coordenadora do Curso de Administração-SAP;
Prof.ª Dr.ª Adriana Penafiel, Coordenadora Adjunta do Curso de Gestão de Cooperativas; Prof.
Dr. Alexandre Quintana, Coordenador do Mestrado em Ciências Contábeis; Prof. Dr. Gibran
Teixeira, Coordenador do Mestrado em Ciências Econômicas; 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. Vinicius Halmenschlager,
representando os docentes do Curso de Economia; Assistentes em Administração Juliana
Teixeira, Antônio Giambastiani, Tatiane Bastos e Administradora Cátia Muller representando os
técnicos administrativos. CONVIDADOS: Administradora Fernanda Hobus. 1º ASSUNTO:
Aprovação da Ata anterior – A Ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.  2º
ASSUNTO: Aprovação de substituição de representante na CIAP – A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a indicação do Prof. Dr. Samuel Bonato, para
atuar como membro representante na CIAP tendo em vista que atual representante Prof.ª Dr.ª
Giovana Souza em breve estará se afastando devido a licença maternidade. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 3º ASSUNTO:
Aprovação do resultado final do concurso para professor temporário, Proc.
23116.001098/2019-39 – Área: Administração - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação o resultado final do concurso para professor temporário de Processo
23116.001098/2019-39, no qual consta a seguinte descrição na Ata final elaborada pela comissão
examinadora: “A banca considerou aprovados, nesta ordem os candidatos: 1º) Cristina Arthmar
Mentz Albrecht (nota 7,2); 2º) Mariana Azevedo Webster (nota: 6,38) e 3º) Errol Fernando Zepka
Pereira Junior (nota: 4,86). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
resultado final do referido concurso. 4º ASSUNTO: Aprovação da solicitação de liberação
para ministrar curso de férias e para ministrar disciplina de Especialização em outra
instituição – Interessada Prof. Pablo Guedes - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a solicitação realizada pelo Prof. Pablo Guedes, para ministrar curso de
férias na instituição ESPM, no período de 15 a 18 de julho e 22 a 25 de julho e também para
ministrar as disciplinas “Introdução a Business Analytics” e “Modelagem Preditiva” na UFRGS,
nos dias 11, 24 e 25 de maio; 11, 13, 25 de junho e 09 e 11 de julho, destaca-se ainda que não
haverá nenhum prejuízo ao curso do ICEAC. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade a referida liberação. 5º ASSUNTO: Aprovação Memo. Ad Referendum nº
140/2019 – Trabalho Docente Voluntário – Interessada Prof.ª Patrícia Tometich - A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o memorando “Ad Referendum” nº
140/2019, o qual se trata sobre o trabalho docente voluntário a ser realizado pela Prof.ª Patrícia
Tometich no curso de Gestão de Cooperativas, em São Lourenço do 
Sul, o qual teve seu início em 05 de junho de 2019 e tem previsão de término em 20 de dezembro
de 2019. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido
memorando “Ad Referendum”. 6º ASSUNTO: Aprovação de substituição de Coordenador
Adjunto no Curso de Mestrado em Economia - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a indicação do Prof. Dr. Vinicius Halmenschlager para atuar como
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Coordenador Adjunto no curso de Mestrado em Economia, visto que a atual Coordenadora
Adjunta Prof.ª Dr.ª Vivian Queiroz encontra se afastada. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida indicação. 7º ASSUNTO: Aprovação de indicação de
novo membro para substituição de representação na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação
(área: Economia) - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
indicação do Prof. Dr. Pedro Leivas, para atuar como membro suplente na Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação, visto que a atual membro Prof.ª Dr.ª Vivian Queiroz encontra-se afastada. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 8º
ASSUNTO: Aprovação de inserção de um novo membro no NDE-COMEX - A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação realizada pelo NDE-
COMEX, para que haja a inserção de um novo membro no Núcleo Docente Estruturante do
curso, sendo indicado o Prof. Ricardo Saraiva Frio. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida inserção de membro. 9º ASSUNTO: Aprovação de
liberação para ministrar aula em outra instituição – Interessada Prof.ª Liandra Caldasso -
A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação realizada pela
Prof.ª Liandra Caldasso, para ministrar a disciplina “leitura sobre Common Pool Resources
(CPRS), no Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do
Instituto de Economia – PPED/IE/UFRJ, no período de 01/08/2019 a 30/09/2019. Sendo indicada
as professoras Patrícia Tometich e Prof.ª Amábile Tolio para assumir as disciplinas da mesma,
durantes este período, no curo de Gestão de Cooperativas. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 10º ASSUNTO: Aprovação de indicação de
novo membro para substituição de representante na Câmara de Graduação. Extensão e
Administração (área: Ciências Contábeis) - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a indicação do Prof. André Dameda para compor a Câmara de
Graduação, Extensão e Administração em substituição da Prof.ª Giovana Souza, visto que esta se
encontra afastada. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida
indicação. 11º ASSUNTO: Aprovação de indicação de novo membro para substituição de
representação no Núcleo de Área de Ciências Contábeis-- A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah colocou para aprovação a indicação da Prof.ª Daiane Machado para compor o núcleo de
área de Ciências Contábeis em substituição da Prof.ª Giovana Souza, visto que esta se encontra
afastada. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação.
12º ASSUNTO: Parecer 33/2019- Proposta de Regimento Interno do Centro Integrado de
Pesquisa – CIP. Interessada Prof.ª Patrizia Abdallah - A relatora da Câmara de Graduação,
Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Suzana Malta, foi favorável à aprovação da proposta
e apresentou a seguinte fundamentação: “A proposta de “Regimento Interno do CIP”, apresentada
para aprovação no Conselho do ICEAC, na forma como apresentada, está clara, com estrutura
bem elaborada e é um documento de relevância na organização dos produtos gerados no ICEAC.”
A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido parecer. 13º ASSUNTO: Parecer 34/2019 - Alteração nos Artigos 16,
17 e 18 do Regimento Interno do ICEAC. Interessada Prof.ª Patrizia Abdallah - A relatora
da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Suzana Malta, foi
favorável à aprovação da alteração e fundamentou que as alterações nos Artigos 16 e 17, com o
novo texto, reescreve de forma abrangente a competência das Câmaras de “Pesquisa e Pós-
Graduação” e de “Graduação, Extensão e Administração”, e na alteração do Art. 18, houve
melhoria no texto da nova redação quanto às reuniões das Câmaras. No entender de seu relato,
estas alterações propostas não alteram, em essência, as competências das respectivas Câmaras,
tornando mais produtivo o trabalho destas quando solicitado. Especificamente, as alterações
reescritas, foram aprovadas com os seguintes textos: “Art. 16 Compete à Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação assessorar o Conselho do Instituto em todos os assuntos relacionados à pesquisa e
pós-graduação e avaliar assuntos relativos a realização de convênios ou acordos com instituições
nacionais ou estrangeiras, visando a realização de programas de investigação científica, através
de análise e emissão de parecer sobre os mesmos. Parágrafo único. Os projetos de pesquisa
encaminhados via Sistema FURG não necessitam de pareceres emitidos pela Câmara de Pesquisa
e Pós-Graduação, devendo os mesmos serem encaminhados ao Conselho do ICEAC por
procedimentos internos da Unidade.”; “Art. 17 Compete à Câmara de Graduação, Extensão e
Administração assessorar o Conselho do Instituto em todos os assuntos relacionados com o
ensino de graduação, extensão e administração, através de análise e emissão de parecer sobre os
mesmos. Parágrafo único. Os projetos de Ensino e Extensão encaminhados via Sistema FURG
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não necessitam de pareceres emitidos pela Câmara de Graduação, Extensão e Administração,
devendo os mesmos serem encaminhados ao Conselho do ICEAC por procedimentos internos da
Unidade.”; e “Art. 18 As reuniões das Câmaras obedecerão calendário anual definido pelo
Colegiado do Instituto e serão convocadas pelos respectivos Presidentes, com a antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que houver assuntos a serem tratados pela mesma.”.
A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido parecer. 14º ASSUNTO: Parecer 46/2019- Projeto de Cooperação
FURG X FURB – Interessado Prof. Alexandre Quintana - 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 tem grande relevância institucional. Acredita-se
que a atuação em conjunto possa proporcionar o atendimento crescente a demanda da sociedade
na implantação, solidificação e desenvolvimento deste segmento tão relevante em seus aspectos
sociais e econômicos.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 15º ASSUNTO: Parecer 47/2019-
Relatório Final Projeto (ENS 805) – Monitoria em Análise das Demonstrações – Interessado
Prof. Rafael Melo - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC,
Prof. Rodrigo Ávila, foi favorável à aprovação do relatório final e apresentou a seguinte
fundamentação: “A monitoria atingiu os seus objetivos ao contribuir para o bom andamento da
disciplina e o desenvolvimento acadêmico de todos os envolvidos. A Câmara acompanha o voto
do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer.
16º ASSUNTO: Parecer 48/2019- Projeto de Ensino – Introdução à Análise de Dados em
Negócios (ENS 1080) – Interessado Prof. Pablo Guedes - 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 os conteúdos e técnicas que são trabalhadas em sala de aula, no entanto, muitas vezes é
impossível introduzirmos todos os tópicos que julgamos importantes no conteúdo a ser
ministrado em uma disciplina, sendo fundamental que o aluno tenha a possibilidade de
aprofundar ou renovar os seus conhecimentos através da oferta de cursos extras na universidade.
A partir disto, este projeto justifica-se por levar aos alunos do campus de Santo Antônio da
Patrulha a possibilidade de examinar e analisar grandes quantidades de dados com tipos variáveis,
descobrir padrões e correlações ocultas, tendências e outras informações e conhecimento
valiosos, a fim de aumentar os benefícios para os negócios, aumentar a eficiência operacional e
explorar novos mercados e oportunidades.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 17º
ASSUNTO: Parecer 49/2019 - Projeto de Ensino – Curso Introdutório sobre Gestão de
Finanças Pessoais(ENS 1082) – Interessada Prof.ª Vanessa Pires - 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: “Entende-se que a realização deste projeto
contribui no atendimento de uma lacuna presente na sociedade contemporânea, oferecendo
subsídios para que os estudantes - atuais e futuros consumidores de produtos financeiros -
compreendam as características do mercado financeiro e possam tomar decisões conscientes no
seu cotidiano, influenciando positivamente (multiplicando conhecimentos) no meio em que
interagem (contexto familiar, por exemplo).” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 18º
ASSUNTO: Parecer 50/2019 - Processo de Ensino – Recurso de Indeferimento de liberação
de estágio – Interessada Acadêmica do curso de Ciências Contábeis - A relatora da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Suzana Malta, foi desfavorável à
aprovação do recurso e apresentou a seguinte fundamentação: “Entende-se que a realização do
estágio não-obrigatório significa uma oportunidade para os acadêmicos ingressarem no mercado
de trabalho e terem uma contrapartida financeira que os auxiliem durante o seu período de estudo.
É importante para os estudantes passarem por experiências práticas no mercado de trabalho, de
forma que possam complementar a sua formação acadêmica, sendo o estágio não obrigatório uma
das formas mais utilizadas para conseguir experiência profissional, pois posiciona o aluno frente
às dificuldades do mundo empresarial e de sua futura profissão. No entanto, cada curso do
ICEAC discutiu amplamente essa questão nos seus respectivos Núcleos Docentes Estruturantes e
estabeleceu o seu entendimento dos requisitos mínimos que cada aluno deveria contemplar antes
de realizar o estágio não-obrigatório, entendendo que sem esse conhecimento o aluno não teria
condições de relacionar a atividade prática a ser desenvolvida com a sua área de formação.
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Considerando que o estágio, de maneira geral, é uma forma de trazer a prática para o contexto de
ensino, e de forma específica, o estágio não obrigatório realizado no contexto empresarial
oportuniza ao discente conciliar teoria e prática, discutir se as atividades desempenhadas no
estágio estão alinhadas com a teoria aprendida é uma forma de validar a aprendizagem acadêmica
a partir de experiências em contexto real, e de certa forma entender se o estágio proporciona
competências e experiência para atuação profissional, quando este/esta discente ingressar no
mercado de trabalho.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 19º ASSUNTO: Parecer 51/2019 -
Projeto de Extensão EXT-1029 “Visita Técnica Porto do Rio Grande e TECON” -
Interessado Prof. Jonatas de Oliveira - 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 profissional, o projeto cumpre uma função que é extremamente importante
para todos os cursos de graduação. Esta atividade se torna importante no que tange a aproximação
dos alunos da realidade do mercado de trabalho na área do comércio exterior, contribuindo com
seu aprendizado, assim como a possibilidade de contatos profissionais.” A Câmara acompanha o
voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido
parecer. 20º ASSUNTO: Parecer 52/2019 - Relatório Final do projeto de Extensão EXT-892
“NAF na 46ª Feira do Livro da FURG” – Interessada Prof.ª Giovana F. Souza – A relatora
da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Suzana Malta, foi
favorável à aprovação do relatório 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
expõe os seus trabalhos com a comunidade, promovendo o auxílio aos que necessitam. Na 46º
Feira do Livro de Rio Grande os alunos de Ciências Contábeis analisaram e ajudaram a
população de baixa renda, bem como às micro e pequenas empresas, em suas eventuais
necessidades e dúvidas, contribuindo de forma significativa para o enriquecimento das
experiências acadêmicas dos discentes.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 21º ASSUNTO:
Parecer 24/2019 - Projeto de pesquisa “O problema de escalonamento de veículos: múltiplas
garagens, frota heterogênea e o reescalonamento em tempo real” (PESQ 1007) – Interessado
Prof. Pablo Guedes - O relator da Câmara Pesquisa e Pós Graduação do ICEAC, Prof. Altamir
Souza, foi favorável à aprovação da alteração e apresentou a seguinte fundamentação: “Projeto de
pesquisa procura contribuir para mitigar problema urbano recorrente.” A Câmara acompanha o
voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido
parecer. Assuntos Gerais: (1) A Profa. Patrízia iniciou parabenizando as colegas docentes do
Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas pela nota 4 recebida de Avaliação do MEC,
sendo a primeira vez que o Curso está sendo avaliado, ressaltando ser este o resultado de grande
esforço e comprometimento das docentes do ICEAC que conduzem com competência o
funcionamento deste Curso no Campus de São Lourenço do Sul. Também, parabenizou a colega
Suzana Malta pelo imenso trabalho e comprometimento no processo de Avaliação do MEC do
Curso de Administração EAD, que recebeu nota 3, sendo essa nota satisfatória considerando que
o Curso já tenha sido finalizado há tempos. Ainda sobre esta Avaliação, a Profa. Patrízia
parabenizou a colega Juliana Teixeira que auxiliou Suzana Malta na organização do material
exigido para Avaliação, contribuindo para o bom resultado obtido neste processo. (2) A Profa.
Patrízia informou sobre o momento de crise financeira da Universidade, vivida e discutida com
Reitoria, Direções de Unidades Acadêmicas e Pró-Reitorias da FURG, relatando procedimentos
de redução de gastos lançados em Memorando Circular de conteção de despesas, informando que
durante este período de cortes de recursos orçamentários estas medidas de contenção de despesas
estarão em processo de análises e atualizações constantes; (3) O Prof. Alexandre Quintana
informou sobre a 1ª. Edição de 2019 do periódico “Sinergia”, e que a 2ª. emissão deste periódico
está já quase pronta, e os colegas ressaltaram o avanço e sucesso deste periódico, quanto ao
recebimento de artigos externos para publicação, e projeção de melhoria de classificação no
sistema qualis CAPES; (4) O Prof. Gibran informou sobre o lançamento do Edital para
contratação de Bolsista Pós-Doc na área de Economia Aplicada, que foi lançado para renovar
bolsista, e que este Edital se encontra publicado on line no site da FURG/SISPOG; (5) o Prof.
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Gibran informou que foram aprovados 11 artigos no evento ANPEC-Sul 2019, Congresso este
que ocorrerá em Maringá/PR de 2 a 5 de julho de 2019, e a Profa. Patrízia na sequência ressaltou
a importância desta participação para o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada do
ICEAC, comentando também o intenso e de grande responsabilidade o trabalho que o Prof. Piva
tem feito enquanto organizando e se responsabilizando no processo de levar os estudantes de
graduação a participarem dos eventos na área da Economia, o que neste ano de 2019, já tem
agendada a viagem com os graduando de Ciências Econômicas a Maringá para participação no
referido evento; (6) O Prof. Tiarajú chamou a atenção para a prorrogação do Processo de
Avaliação Docente pelo Discente, chamando a atenção do colegas Professores e Alunos para
estarem atentos a responderem esta avaliação; (7) O Prof. Alexandre Quintana parabenizou o
Prof. Tiarajú por liderar a organização da Jornada dos Estudantes ocorrida recentemente,
ressaltando o sucesso do evento, que reuniu estudantes das três áreas do ICEAC, com presença
relevante nas palestra durante toda a semana do evento, e na sequência, os colegas do Conselho
também parabenizaram o Prof. Tiarajú e todos aqueles que contribuíram para este excelente
resultado; (8) A colega Fernanda Geri chamou a atenção dos colegas informando que o Edital
FAPERGS está aberto,  relatando que não há a necessidade de o projeto estar como “aprovado”,
podendo estar constando como “aguardando aprovação”, e na oportunidade, também informou
que os Editais PIBIC e PIBIT estão abertos. E na sequência, agradeceu a todos que contribuíram
com conteúdos para o Boletim do ICEAC, que está sendo finalizado e será editorado no site do
CIP e ICEAC ainda neste semestre; (9) O Prof. Quintana chamou a atenção que também estão
abertos os Editais de bolsas do CNPq, e também, para “Pesquisador Gaúcho” da FAPERGS.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai
assinada pela presidente e pela secretária.

   
 
 
 
 
  Juliana Teixeira
        Secretária

    Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
                    Presidente


