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Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, no mini
auditório Prof. Leon Coutelle Filho, Bloco E do Complexo Administrativo, pavilhão quatro, campus
carreiros, reuniu-se ordinariamente o Conselho 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 Audrei Fernandes Cadaval, vice-diretora do ICEAC; Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Coordenador
do Curso de Administração; Prof.ª Dr.ª Daiane Pias Machado, Coordenadora Adjunta do Curso de
Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas;
Prof. Dr. Rafael Mesquita, Coordenador Adjunto do Curso de Comércio Exterior (SVP) via skype; Prof.ª
Dr.ª Cristiane Simões Costa, Coordenadora do Curso de Administração (SAP) via skype; Prof. Dr.
Guilherme Lunardi, Coordenador do Mestrado em Administração; Prof. Dr. Gibran Teixeira,
Coordenador do Mestrado em Economia; Prof. Dr. Alexandre Quintana, coordenador do Mestrado em
Contabilidade; Prof. Dr. Fernando Cunha, representando os docentes do curso de Administração; Prof. Dr.
Paulo Lessa e Prof. Dr. Rodrigo Rocha, representando os professores do curso de Ciências Econômicas;
Assistentes em Administração Paula Antunes e Juliana Teixeira e Administradora Fernanda Geri
representando os técnicos administrativos CONVIDADOS: Prof. Dr. Cassius Oliveira EXCLUSÃO DE
PAUTA: Foi retirado de pauta o assunto que trata da aprovação do Ad referendum de alteração no Projeto
de Pesquisa 1007, parecer 59 visto que o assunto encontrava-se em duplicidade na convocação.
INSERÇÃO DE PAUTA: Foi inserido na pauta da reunião o assunto referente à aprovação para
publicação do Edital de Seleção Discente do Programa de Pós Graduação em Contabilidade. 1º
ASSUNTO: Aprovação da Ata Anterior – A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros
presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” nº 221/2019 – Reparação do Parecer da
Alteração Curricular do curso de Administração – A Diretora Prof.ª Patrízia Abdallah colocou para
discussão e aprovação o Ad Referendum nº 221/2019 que trata da reparação do parecer da alteração
curricular no curso de graduação em Administração. A reparação consiste na inclusão da disciplina de
Administração Estratégia (sem código) como  pré-requisito da disciplina de Tecnologia da Informação
(07270)  para o curso de Administração. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o Ad Referendum. 3º ASSUNTO: Aprovação de solicitação de isenção de taxa
administrativa do ICEAC, para o projeto de extensão (EXT 1144) “Plano de manejo dos bagres
marinhos G. barbus e G. planifrons no estuário da lagoa dos Patos (RS): Componente de
automonitoramento da descarga do pescado.” Interessada Prof.ª Dr.ª Liandra Caldasso- A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrizia Abdallah colocou para discussão e aprovação a solicitação de isenção da taxa
administrativa do ICEAC, via FAURG, ao projeto da Profª Liandra. O Prof. Dr. Alexandre Quintana
explicou aos presentes que a solicitação de isenção da taxa das Unidades surgiu na Fundação de Apoio
em virtude de alguns projetos não previrem a referida taxa em seu plano de despesas, bem como pelo fato
de alguns partícipes dos projetos não aceitarem o pagamento de taxas, porém, acabou por tornar-se prática
comum a todos os projetos mesmo quando da inexistência dessas divergências. A prof.ª Patrízia
comentou que em virtude das dificuldades orçamentárias da Universidade, essa prática deve ser repensada
para o futuro. Colocado o assunto para votação, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade a
isenção da taxa ao referido projeto. 4º ASSUNTO: Aprovação de participação do Prof. Dr. Guilherme
Wiedenhoft para ministrar disciplina no curso de MBA em gestão de Projetos, à distância na
Unisinos – A Diretora Prof.ª Patrizia Abdallah colocou para discussão e aprovação a solicitação do Prof.
Guilherme. O Prof. Guilherme Lunardi sugeriu que estas solicitações, sem fazer referência específica a
esta, mas de forma geral, sejam encaminhadas aos núcleos de área antes do encaminhamento ao Conselho
da Unidade, para que questões pontuais sobre a organização da liberação do professor sejam discutidas
pelos núcleos e posteriormente encaminhadas ao conselho com o aval do mesmo. O Professor também
ressaltou a importância da participação dos professores em programas externos para futuros trabalhos
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científicos e convênios com outras instituições. Colocado o assunto para votação, os membros do
Conselho aprovaram por unanimidade a participação do professor Guilherme Wiedenhoft. 5º ASSUNTO:
Aprovação afastamento parcial para realização de doutorado – Interessada Técnica Administrativa
Tatiane Bastos – A Prof.ª Patrízia apresentou para discussão e aprovação o assunto informando que a
referida servidora, que desempenha suas atividades na secretaria de pós-graduação, juntamente à
servidora Paula Antunes, já estão organizadas em seus horários e atividades para que a secretaria
mantenha seu atendimento com a mesma excelência. Colocado o assunto para votação, os membros do
Conselho aprovaram por unanimidade o afastamento parcial da servidora. 6º ASSUNTO: Aprovação de
reestruturação da composição do Núcleo de Área de Administração – A Diretora apresentou para
aprovação do Conselho as seguintes alterações no núcleo de área de Administração: liberação da Prof.ª
Dr.ª Ketlle Paes e Prof.ª MSc. Luciane Schmitt; Inclusão da Prof.ª Dr.ª Anne Leal e Prof.ª Dr.ª Carolina
Roma; Nomeação da Prof.ª Dr.ª Suzana Malta como líder do núcleo de área e da Prof.ª Dr.ª Carolina
Roma como suplente; Os demais membros permanecem como estão. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade as referidas alterações. 7º ASSUNTO: Aprovação do Parecer
85/2019 - Projeto EXT 755 - IV Encontro de Comércio Exterior. Interessado Prof. Dr. Ricardo Leal
– O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. MSc. André Dameda,
foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “A realização das Semanas
Acadêmicas, resulta em uma série de benefícios para a comunidade acadêmica envolvida com o
respectivo curso, permitindo maior intercâmbio entre alunos de turmas e semestres diferentes, acesso a
temas emergentes da área, ampliações de network, maior proximidade com a realidade do mercado de
trabalho e com a comunidade, dentre outras possibilidades, sendo altamente recomendável a sua
realização.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o referido parecer. 8º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 86/2019 - Projeto de Ensino
1193 – Monitoria disciplina Economia Monetária. Interessado Prof. Dr. Eduardo Tillmann - A
relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Dr.ª Suzana Malta, foi
favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “É importante destacar que, na
justificativa do projeto, aparece uma inversão na escala de importância entre o monitor e os discentes da
disciplina, pois é considerado como objetivo central a possibilidade de oferecer uma experiência extra ao
aluno monitor, já que o mesmo fez jus a tal atividade pelo seu rendimento satisfatório na disciplina. O
prof. André Dameda já havia observado esse fato no parecer de aprovação do projeto, onde destacou que
“a prioridade no processo de monitoria não é o monitor e sim os estudantes que recebem o atendimento
da monitoria”. Mesmo com essa consideração, o projeto de monitoria beneficia aos alunos, possibilitando
o oferecimento de um apoio ao processo de ensino-aprendizagem, através do atendimento, discussão e
proposição de atividades adicionais à sala de aula para os alunos cursantes da disciplina de Economia
Monetária.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o referido parecer. 9º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 87/2019 - Projeto de Ensino
1162 – Monitoria de Empreendedorismo – Interessada Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila - O relator da
Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. MSc. André Dameda, foi favorável à
aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O processo de monitoria é duplamente
benéfico. Do ponto de vista dos discentes matriculados, melhora o desempenho e oferece acesso mais
facilitado à solução de dúvidas, e, como resultado secundário, melhora e aprofunda as habilidades e
conhecimentos do discente que exerce a monitoria.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 10º ASSUNTO: Aprovação do
Parecer 88/2019 - Projeto de Ensino 1194 – Monitoria disciplina Contabilidade Aplicada às
Sociedades Cooperativas – Interessada Prof.ª Dr.ªAdriana Penafiel - A relatora da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Dr.ª Suzana Malta, foi favorável à aprovação do
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “No projeto são apresentadas cinco justificativas
importantes para o requerimento de um (a) monitor (a) para a disciplina: a disciplina pertence ao eixo
organizacional, conforme o PPC do Curso que é onde se concentra o maior numero de horas; a disciplina
apresenta um conteúdo rigoroso de exercícios práticos, precisa-se de um (a) responsável que auxilie a
professora na preparação destes e dos gabaritos; é uma oportunidade para envolver ao aluno (a)
inclinados (as) à docência a se envolver nas atividades pedagógicas; os alunos são do horário noturno,
muitos trabalham e têm pouco tempo para revisar os conteúdos da disciplina; o monitor atuará como um
mediador e a sua retribuição a partir das suas observações em aula serão fundamental para o
melhoramento da didática dos encontro.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 11º ASSUNTO: Aprovação do
Parecer 89/2019 - Projeto de Ensino 1205 – Monitoria de Métodos de Análise Econômica I –
Interessado Prof. Dr. Rafael Pereira - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do
ICEAC, Prof. MSc. André Dameda, foi favorável à aprovação do projeto e apresentou a seguinte
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fundamentação: “Apesar de este relator discordar parcialmente da formulação do objetivo, que
transparece estar focada no monitor e não nos demais alunos, o processo de monitoria é duplamente
benéfico. Do ponto de vista dos discentes matriculados (maiores interessados), melhora o desempenho e
oferece acesso mais facilitado à solução de dúvidas, e, como resultado secundário, melhora e aprofunda
as habilidades e conhecimentos do discente que exerce a monitoria.” A Câmara acompanha o voto do
relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 12º
ASSUNTO: Aprovação do Parecer 90/2019 - Projeto de Ensino 1195 – Monitoria da disciplina de
Administração da Produção – Interessada Prof.ª MSc. Luciane Schmitt - A relatora da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof.ª Dr.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. 13º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 91/2019 -
Relatório Final de Projeto de Ensino 1100 – Monitoria da disciplina Introdução ao Comércio
exterior – Interessado Prof. Dr. Rafael Pereira - A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Dr.ª Suzana Malta, foi favorável à aprovação do relatório final do
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com o relatório, a monitoria contribuiu para o
bom andamento da disciplina, pois colaborou com o processo de aprendizagem dos alunos que a cursaram
e que solicitaram tal atendimento. Os alunos também elogiaram os encontros, ratificando o resultado
positivo deste projeto.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 14º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 92/2019 -
Relatório Final Projeto Ensino 1099 – Oficina de operação no Siscomex – Interessado Prof. Dr.
Rafael Pereira - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Dr.
Rodrigo Ávila, foi favorável à aprovação do relatório final do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “Os objetivos propostos foram integralmente alcançados, uma vez que os alunos
puderam acompanhar cada passo que é exigido em um procedimento de importação e de exportação,
assim como puderam atentar para os cuidados e detalhes inerentes a cada um desses estágios do
processo.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade o referido parecer. 15º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 93/2019 - Relatório Final
Projeto Ensino 1101 - Monitoria disciplina Sistemática de Comércio Exterior – Interessado Prof.
Dr. Rafael Pereira - O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Dr.
Rodrigo Ávila, foi favorável à aprovação do relatório final do projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O projeto alcançou seus objetivos. A monitoria realizada pela aluna Thaini Barcia
Chaves contribuiu para o bom andamento da disciplina, pois colaborou com o processo de aprendizagem
dos alunos que a cursaram e que solicitaram tal atendimento.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 16º ASSUNTO:
Aprovação do Parecer 94/2019 - Relatório Final Projeto Ensino 1082 – Curso Introdutório sobre
Gestão de Finanças Pessoais – Interessada Prof.ª Dra. Vanessa Pires - O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Dr. Rodrigo Ávila, foi favorável à aprovação do
relatório final do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto atingiu os seus objetivos,
tendo sido o público-alvo sensibilizado sobre a importância da educação financeira e seu impacto na
qualidade de vida dos indivíduos.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 17º ASSUNTO: Aprovação do Parecer
51/2019 - 3° Relatório de Afastamento para realização de curso de doutorado referente ao 1º
SEMESTRE de 2019 – Interessada Prof.ª MSc. Gabriela Dias - O relator da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação do ICEAC, Prof. MSc. Artur Gibbon, foi favorável à aprovação do relatório de
afastamento da Prof.ª Gabriela e apresentou a seguinte fundamentação: “O 3º relatório de afastamento da
professora Gabriela Dias da Silva apresenta informações pertinentes ao desenvolvimento do seu curso. A
Tese se encontra na fase de elaboração do plano, sendo o tema a ser abordado definido. Nesse relatório, a
avaliação do orientador é muito bom, com a manifestação de que a discente tem demonstrado
comprometimento com as atividades executadas. A provável conclusão do curso é março de 2021”. A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
o referido parecer. 18º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 52/2019 - 5° Relatório de Afastamento
para realização de curso de doutorado referente ao 1º semestre de 2019 – Interessada Prof.ª MSc.
Larissa Tavares - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. MSc. Artur
Gibbon, foi favorável à aprovação do relatório de afastamento da Prof.ª Larissa e apresentou a seguinte
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fundamentação: “O 5º relatório de afastamento da professora Larissa Ferreira Tavares apresenta
informações pertinentes ao desenvolvimento do seu curso. Foi informado que a qualificação se dará em
outubro do corrente ano. Nesse relatório, a avaliação do orientador é muito bom, com a manifestação de
que o trabalho, até o momento, está muito bem estruturado e fundamentado. A provável conclusão do
curso é março de 2021.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido parecer. 19º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 53/2019 - 1°
Relatório de Afastamento para realização de curso de doutorado referente ao 1º mês de
afastamento – Interessada Prof.ª MSc. Luciane Schmitt - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação do ICEAC, Prof. MSc. Artur Gibbon, foi favorável à aprovação do relatório de afastamento da
Prof.ª Luciane e apresentou a seguinte fundamentação: “O 1º relatório de afastamento da professora
Luciane Schmitt, referente ao 1º mês, apresenta informações pertinentes ao seu desenvolvimento. Foi
informado o número de créditos necessários para a integralização do curso (48 créditos), além das demais
regras e normas para a realização do curso. Constam do relatório o Plano de Estudos, o provável período
de qualificação (2ºSEM de 2021) e o provável período de defesa de Tese (1ºSEM de 2023).” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
referido parecer. 20º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 54/2019 - 1° Relatório de Afastamento para
realização de curso de doutorado referente ao 1º mês de afastamento – Interessada Prof.ª MSc.
Márcia Umpierre - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. MSc. Artur
Gibbon, foi favorável à aprovação do relatório de afastamento da Prof.ª Márcia e apresentou a seguinte
fundamentação: “O 1º relatório de afastamento da professora Márcia Borges Umpierre, referente ao 1º
mês, apresenta informações pertinentes ao seu desenvolvimento. A orientação ficará por conta da
professora Dr.ª Lúcia de Fátima Socoowisk de Anello. Foi informado o número de créditos necessários
para a integralização do curso (48 créditos), além das demais regras e normas para a realização do curso.
Constam do relatório o Plano de Estudos e a provável data de defesa, em março de 2021.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
referido parecer. 21º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 55/2019: Aprovação de alteração no Projeto
de pesquisa PESQ-1007- Escalonamento e Reescalonamento de Veículos sob um Ambiente de
Incerteza – Interessado Prof. Dr. Pablo Guedes - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do
ICEAC, Prof. Dr. Cristiano Oliveira, foi favorável à aprovação das seguintes alterações no projeto de
Pesquisa 1007: Postergação da data de fim do projeto de 16/04/21 para 30/09/21; Inserção de Colaborador
Membro Externo Denis Borenstein; Inserção de recursos FAPERGS no valor de R$ 17.478,40 assim
distribuídos: (a) Diárias (3390-14) no valor de R$ 4.478,40; (b) Passagens (3390-33) no valor de R$
6.500,00; (c) Equipamentos e Material Permanente (4490-52) no valor de R$ 6.500,00. O Relator
apresentou a seguinte fundamentação: “As alterações se justificam devido à aprovação do referido projeto
em edital FAPERGS e para a execução do mesmo com o financiamento dessa instituição.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
referido parecer. 22º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 56/2019 - Criação do Núcleo de Economia
Regional, Urbana e Ambiental - NERUA – Interessados Prof. Dr. Rodrigo Rocha e Prof. Dr. Cassius
Oliveira - O Prof. Dr. Rodrigo Rocha informou ao Conselho que o núcleo de Pesquisa sob sua
coordenação e do Prof. Dr. Cassius Oliveira contará com a participação de diversos especialistas na área e
que estão vinculados a outras Universidades no país. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação
do ICEAC, Prof. Dr. Cristiano Oliveira, foi favorável à aprovação da criação do núcleo de pesquisa e
apresentou a seguinte fundamentação: “A criação de grupos de pesquisa são sempre louváveis e, portanto,
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: Aprovação do Parecer
57/2019 - 6° Relatório de Afastamento para realização de curso de doutorado referente ao 1º
semestre de 2019 – Interessada Prof.ª Patrícia Franzoni - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação do ICEAC, Prof. Dr. Altamir Souza, foi favorável à aprovação do relatório de afastamento da
Prof.ª Patrícia e apresentou a seguinte fundamentação: “O 6º relatório de afastamento da professora
Patrícia Franzoni, referente ao 1º semestre de 2019, apresenta informações pertinentes ao seu
desenvolvimento. A tese encontra-se em desenvolvimento e a avaliação da orientadora é muito bom.
Além disso, a mesma ressalta o comprometimento e a dedicação da Prof.ª Patrícia que realiza as
atividades com seriedade e rigor acadêmico, bem como sua dedicação à publicação de artigos e
participação em eventos nos quais divulga os resultados de sua pesquisa.” A Câmara acompanha o voto
do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 24º
ASSUNTO: Aprovação do Parecer 58/2019: 1° Relatório de Afastamento para realização de curso
de mestrado referente ao 1ºmês de afastamento – Interessada Técnica Paula Antunes - O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Dr. Cristiano Oliveira, foi favorável à aprovação
do relatório de afastamento da Técnica Paula Antunes e apresentou a seguinte fundamentação:
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“Recomendo a sua aprovação. A servidora encontra matriculada no curso Mestrado Profissional em
Administração Pública PROFIAP e sob a orientação do Prof. Dr. Vinícius Halmenschlager.” A Câmara
acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
referido parecer.  25º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 59/2019 - Projeto de Pesquisa 1157 -
Mulheres-mães e o Mercado de Trabalho – Interessado Prof. Luis Carlos Schneider - O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Dr. Altamir Souza, foi favorável à aprovação do
projeto de pesquisa e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido projeto de pesquisa envolve tema
de relevância econômico-social”. A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 26º ASSUNTO: Aprovação do Parecer
60/2019 - Relatório Final do Projeto de Pesquisa 593 - Contabilidade Gerencial no Brasil: O
Método do Estudo de Caso em Pesquisas – Interessada Prof.ª Dr.ª Débora Gomes - O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Dr. Altamir Souza, foi favorável à aprovação do
projeto do relatório final do projeto de pesquisa PESQ 593 e apresentou a seguinte fundamentação: “O
referido projeto de pesquisa alcançou objetivo proposto.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido parecer. 27º ASSUNTO:
Aprovação para publicação do Edital de Seleção Discente do Programa de Pós Graduação em
Contabilidade – O Prof. Dr. Alexandre Quintana informou ao Conselho que o Edital em questão será
publicado com maior antecedência para seja possível realizar uma maior divulgação do mesmo. Ressaltou
também que os editais precisam contemplar as ações afirmativas da Universidade, para isso será
necessária a formação de uma comissão de heteroidentificação. Sugere o Prof. Alexandre que o ICEAC
forme uma comissão única para os três programas de pós-graduação. O Prof. Dr. Lucas Cerqueira
acrescenta que há a possibilidade de a Universidade estabelecer uma comissão que será responsável por
orientar as comissões internas das Unidades Acadêmicas. O Prof. Dr. Lucas ainda ressalta a importância
das comissões para que sejam evitados fraudes ou erros de identificação, bem como a importância dessas
ações afirmativas em todos os editais como meio de reparação de injustiças históricas. O Prof. Lucas se
colocou a disposição para compor a comissão do ICEAC. O Prof. Dr. Gibran Teixeira informa que o
edital do PPGE também já está pronto e contemplando as ações afirmativas e ressalta que o programa de
economia conta com um discente natural de Moçambique e que já participou de entrevistas de
heteroidentificação na Universidade e se dispõe a participar da comissão. O Prof. Gibran também se
colocou a disposição para compor a comissão. A Prof.ª Dr.ª Patrízia propõe que para a próxima reunião
do Conselho seja definida a comissão interna do ICEAC. ASSUNTOS GERAIS: o Prof. Dr. Alexandre
Quintana ressaltou a participação dos Programas de Pós-Graduação em Contabilidade e Administração,
PPGCONT e PPGA, no Enampad que juntos somaram doze trabalhos apresentados. Parabeniza também à
Prof.ª Dr.ª Débora Gomes que teve sua orientanda premiada no evento. Ressaltou também a expressiva
participação da FURG no evento, ficando no ranking das dez universidades que mais submeteram
trabalhos, totalizando quarenta e um trabalhos submetidos; O Prof. Dr. Tiarajú lamentou a notícia sobre a
nota do curso de graduação em Ciências Econômicas no ENADE. A Prof.ª Patrízia ressaltou o empenho e
todo o trabalho realizado pelo Prof. Dr. Tiarajú em prol do curso de graduação em Ciências Econômicas,
porém, infelizmente ocorreu a nota baixa. A Professora ressalta a necessidade de reunirem-se os
professores do curso para entender as razões do ocorrido e planejar ações futuras. O Prof. Dr. Lucas
Cerqueira aponta que havia um indicador de não resposta pelos alunos da FURG às questões discursivas
do ENADE e que isso deve ser discutido por todos os núcleos de área. O Prof. Dr. Gibran acrescenta o
fator score de entrada do aluno da economia ser muito baixo, normalmente é aluno que entra em segunda
opção sem o comprometimento e o engajamento necessário. A adm. Fernanda sugere que o curso de
economia, bem como os demais cursos do ICEAC procurem envolver-se mais em ações de marketing
para os cursos em feiras de profissões e semanas abertas realizadas pela Universidade; O Prof. Gibran
informou que foi firmado projeto junto à ENAP sobre subsídios para pesca; A Prof.ª Dr.ª Patrízia
repassou a informação aos presentes de que a liberação de orçamento feita à Universidade não alterou o
memorando anterior sobre as restrições orçamentárias e que o valor liberado será utilizado apenas para
cobrir custos já existentes. Ressaltou, por fim, as restrições de bolsas de pós-graduação que os programas
deverão sofrer no próximo ano. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.
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