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ATA Nº 15/2019

Aos doze dias do mês de dezembro 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 Audrei Fernandes Cadaval, vice-diretora do ICEAC.
PRESENTES: 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. Ricardo Leal, Coordenador do Curso de
Comércio Exterior (SVP) via skype; Prof.ª Dr.ª Adriana Penafiel, Coordenadora do Curso de Gestão de
Cooperativas via Skype; Prof.. Dr. Guilherme Wiedenhoft, Coordenador Adjunto do Curso de
Administração- SAP via Skype; Prof. Dr. Guilherme Lunardi, Coordenador do Mestrado em
Administração; Prof. Dr. André Longaray, Coordenador do Mestrado em Administração Pública-
PROFIAP; Prof. Dr. Gibran Teixeira, Coordenador do Mestrado em Economia; Prof. Dr. Alexandre
Quintana, coordenador do Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Rafael Oliveira, representando os
professores do curso de Administração; Prof. Dr. Walter Nunes Oleiro, representando os professores do
curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Rodrigo Rocha, representando os professores do curso de Ciências
Econômicas; Assistente em Administração Paula Marca Antunes e Administradora Cátia Müller
representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS: Fernanda Geri Hobus, Lívia Madeira Triaca
e Ricardo Saraiva Frio. INSERÇÃO DE PAUTA: a) Parecer 64/2019 da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação- Alteração de Regimento do Curso de Especialização em Contábeis, Interessado: Prof. Marco
Aurélio Gomes Barbosa; b) Prorrogação de afastamento para Pós-Graduação. Interessada: Prof.ª Larissa
Tavares1º ASSUNTO: Aprovação da Ata Anterior – A ata foi aprovada por unanimidade pelos
membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação da Prorrogação de afastamento para Pós-Graduação.
Interessada: Prof. Flávia Verônica Silva Jacques; A vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval colocou para
discussão e aprovação o prorrogação de afastamento. O período de prorrogação será de 10/03/2020 a
09/03/2021 para o curso de Doutorado em Política Social e Direitos Humanos na Universidade Católica
de Pelotas. Os membros do Conselho da Unidade indicaram a necessidade de passar os futuros processos
de prorrogação dos professores nos respectivos núcleos, mas no caso específico aprovaram por
unanimidade a prorrogação de afastamento. 3º ASSUNTO: Aprovação dos Jubilamentos do Curso de
Administração: A vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval colocou para aprovação os jubilamentos do Curso
de Administração, onde após analisados pelo respectivo NDE, serão jubilados os seguintes alunos: Alvaro
Lauro Maia, Cristiane Lima Cunha,  Carolina de Aguiar, Franciane da Costa, Francielle da Silveira
Pereira, Gessiane Farias Peres, Humfrey Antonio Henz, Juliana de Ávila, Raphael Maiquel, Rodrigo
Oliveira, Vagner Miranda. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade os
jubilamentos. 4º ASSUNTO: Aprovação dos Jubilamentos do Curso de Ciências Econômicas: A
vice-Diretora Prof.ª Audrei Cadaval colocou para aprovação os jubilamentos do Curso de Ciências
Econômicas, onde após analisados pelo respectivo NDE, serão jubilados os seguintes alunos: Luciana
Quaresma Motta, Luciane Hatallah Habeiche, Guilherme Ferreira Ferraz, Douglas Silveira Pereira, Diego
Alexandre Medeiros, Patricia Fontoura de Castro, Mônica Veloso Costa, Matheus de Oliveira Flores,
Caroline Borges Botelho. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade. 5º
ASSUNTO: Aprovação de participação em Curso de Pós-Graduação. Interessada: Lívia Triaca: A
vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval colocou para aprovação a participação da Prof.ª Lívia Triaca no
Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados da Universidade Federal de Pelotas. O Núcleo
de Área da Economia se mostrou favorável, desde que não sejam comprometidas as atividades no
Campus de Santa Vitória do Palmar. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
participação. 6º ASSUNTO: Indicação de representantes na CPPD para a Gestão 2020/2022: A vice-
diretora Prof.ª Audrei Cadaval colocou para aprovação a indicação de nomes do ICEAC para compor a
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A comissão ficará assim composta: Prof. Rodrigo
Rocha (titular); Prof. Tiaraju Freitas (1º suplente); Prof. André das Neves Dameda (2º suplente). Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a indicação. 7º ASSUNTO: Aprovação
da Coordenação Adjunta do Curso de Ciências Contábeis: A vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval
colocou para aprovação a troca de coordenação adjunta do Curso de Ciências Contábeis, no qual o Prof.
Walter Nunes Oleiro, exercerá a função de coordenador adjunto, a partir de janeiro de 2020, tendo em
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vista que a Prof.ª Débora Gomes de Gomes, que estava cotada para assumir, assumirá a coordenação do
Mestrado em Administração Pública. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade
a troca de coordenação adjunta. 8º ASSUNTO: Aprovação da Coordenação pro tempore Mestrado
Profissional em Administração Pública (PROFIAP). A vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval colocou
para aprovação da coordenação pro tempore Mestrado Profissional em Administração Pública, no qual
Débora Gomes de Gomes assumirá a coordenação pro tempore e Prof. André Andrade Longaray, a
coordenação adjunta pro tempore do Mestrado em Administração Pública, a partir do dia 02 de janeiro de
2020, e tem seus efeitos válidos até a realização de nova eleição para o biênio 2021-2022. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade. 9º ASSUNTO: Aprovação do Edital de Seleção
para Aluno Regular do PPG Administração. A vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval colocou para
aprovação o Edital de Seleção Discente do Mestrado Acadêmico em Administração,  com oferta de 18
vagas em duas linhas de Pesquisa Organizações, Mercado e Trabalho (10 vagas) e Tecnologias Gerencias
(8 vagas), com inscrições de 01/01/2020 a 24/02/2020. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o Edital de Seleção. 10º ASSUNTO: Aprovação do Calendário de Reuniões do
Conselho do ICEAC em 2020: Aprovação do calendário de reuniões 2019. A vice-diretora Prof.ª Audrei
Cadaval colocou para aprovação o calendário de reuniões do Conselho para 2020, conforme segue
apresentado: 12/03 – 9/04 – 14/05 – 11/06 – 09/07 – 13/08 – 10/09 - 5/10 – 12/11 – 10/12. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o calendário. 11º ASSUNTO: Aprovação do
Parecer 98/2019 e Ad referendum Mem. 254/2019- Interessado: Prof. Ricardo Aguirre Leal. O
relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Ricardo Ávila, foi favorável
à aprovação do projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “As alterações propostas mantém a
fidelidade ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com apreciação das normas da universidade e de
legislações federais. Sublinha-se também que a carga horária dos componentes curriculares do curso
mantém-se inalterada. O início da vigência do novo QSL se dará no segundo semestre de 2020 e o antigo
QSL será mantido até o segundo semestre de 2021, com sua extinção para o início de 2022”. Os membros
do Conselho da Unidade solicitaram a revisão do parecer da Câmara, pois é preciso mais informações
quanto às disciplinas das alterações propostas da reforma curricular, além da necessidade de passar pelo
núcleo da área de Administração, visto que envolve alterações de disciplinas de tal área. Sendo assim, a
vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval decretou a baixa em diligência do parecer até que sejam feitas as
alterações necessárias. 12º ASSUNTO: Aprovação do Parecer 99/2019 e Ad referendum 272/2019:
Reforma Curricular do Curso de Relações Internacionais - Interessado Prof. Fernando Comiram
(FADIR); O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. André
Dameda, foi favorável à aprovação do projeto, com a única ressalva de que a oferta da disciplina optativa
07329 – Métodos de Análise Econômica, observe o mesmo critério das demais disciplinas optativas
incluídas nesta reforma, qual seja não exigir oferta permanente, mas sim oferta de vagas ao Curso de
Relações Internacionais nos semestres em que tal disciplina for ofertada no Campus de Santa Vitória do
Palmar e apresentou a seguinte fundamentação: “O processo de alterações curriculares é extremamente
saudável e necessário, e decorre do esforço da instituição em adequar os currículos dos cursos às
demandas e realidades do mercado de trabalho e da sociedade, bem como do perfil de formação desejável
aos nossos egressos. No que tange às disciplinas optativas, não encontro óbice, na medida em que não
implica em aumento da oferta de disciplinas e turmas, mas tão somente na oferta de vagas ao curso de
Relações Internacionais em turmas que venham a ser ofertadas pelo ICEAC, no Campus de Santa Vitória
do Palmar. Relativamente à substituição da disciplina 07329 – Métodos de Análise Econômica, pela
disciplina 07077 – Teoria Econômica, também não encontro óbice, na medida em que são disciplinas com
a mesma carga horária. Ressalvo, contudo, a informação de que a disciplina 07329, nos termos do
memorando, passaria à condição de oferta optativa, sem que o memorando faça referência às condições
de oferta. Entendo que, a fim de garantir o equilíbrio entre o total de horas/docentes necessários, a oferta
optativa da disciplina 07329 deve manter a mesma característica das demais optativas mencionadas neste
relatório, qual seja o oferecimento de vagas ao Curso de Relações Internacionais, nas ocasiões em que a
disciplina venha a ser ofertada no campus de Santa Vitória do Palmar. Finalmente, em relação às
alterações de pré-requisito, entendo que as mesmas são razoáveis e encontram-se dentro das necessidades
de organização do curso”. Os membros do Conselho da Unidade solicitaram a revisão do parecer da
Câmara, pois há necessidade de passar pelo núcleo da área de Administração, já que envolve disciplinas
de tal área. Além disso, os membros destacaram que na redação, está informado oferta de vagas, é
necessário estar escrito oferta de disciplinas. Sendo assim, a vice-diretora Prof.ª Audrei Cadaval decretou
a baixa em diligência do assunto, até que as alterações sejam atendidas. 13º ASSUNTO: Aprovação do
Parecer 62/2019: Aprovação do 5º Relatório de Afastamento para realização de curso de doutorado
referente ao 1º semestre de 2019. Interessada: Prof.ª Flávia Verônica da Silva Jacques. O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Gibbon, foi favorável à aprovação dos
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relatórios, com a seguinte fundamentação: o relatório de afastamento apresentado informa o andamento
do período compreendido entre janeiro e julho de 2019 com informações que esclarecem as atividades do
afastamento para doutoramento da Prof.ª Flávia Verônica Silva Jacques. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o relatório de afastamento. 14º ASSUNTO: Aprovação do Parecer
63/2019: Aprovação da Solicitação do PPG Economia- Alteração de turno e créditos da disciplina
Seminários em Pesquisa em Economia II. Interessado: Prof. Gibran da Silva Teixeira. O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Pedro Leivas, foi favorável à aprovação, com a
seguinte fundamentação: No referido memorando são realizadas duas solicitações. A primeira
compreende a alteração do turno do curso de Pós-Graduação em Economia Aplicada, nível mestrado, que
atualmente é diurno, para o noturno. A segunda solicitação diz respeito a alteração no número de créditos
da disciplina 07093P – Seminários de Pesquisa em Economia II, constante do QSL do curso de Pós-
Graduação em Economia Aplicada, nível mestrado, de 1 crédito para 2 créditos. O Relator decide por
encaminhar para a aprovação no conselho do ICEAC as duas solicitações constantes no memorando
1º/2019, de autoria do Professor Doutor Gibran da Silva Teixeira. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a solicitação. 15º ASSUNTO: Aprovação de Projetos e Relatórios- Centro
Integrado de Pesquisa: Relatório Final PESQ 451 - Proposta de desenvolvimento de framework para
alinhamento estratégico de projetos de inovação tecnológica baseados em TI. Interessado: Prof. André
Longaray; b) Relatório Parcial PESQ 442 - Proposta de Modelo de Avaliação e Gestão do Desempenho
Portuário. Interessado: Prof. André Longaray; c) Relatório Parcial PESQ 443 - Proposta de
desenvolvimento de modelo logístico de armazenagem de containers em terminais portuários: um estudo
de caso. Interessado: Prof. André Longaray; d) Projeto EXT 1186 APLEC - Aprender, Planejar e
Economizar. Interessada: Prof.ª Michele Marcia Viana Martins. Os projetos e relatórios foram aprovados
por unanimidade por todos os membros do conselho. INSERÇÃO DE PAUTA: 16º ASSUNTO:
Parecer 64/2019 da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação- Alteração de Regimento do Curso de
Especialização em Contábeis. Interessado: Prof. Marco Aurélio Gomes Barbosa; O relator da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do ICEAC, Prof. Artur Roberto de Oliveira Gibbon foi favorável à
aprovação, com a seguinte fundamentação: a proposta de atualização do Regimento Interno do Curso de
Especialização em Ciências Contábeis do ICEAC apresenta a anuência dos professores do curso e está em
consonância com a Deliberação COEPEA nº 103/2019 de 22 de novembro de 2019. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a solicitação 17º ASSUNTO: Prorrogação de
afastamento para Pós-Graduação. Interessada: Prof.ª Larissa Tavares: A vice-diretora Prof.ª Audrei
Cadaval colocou para discussão e aprovação o prorrogação de afastamento. O período de prorrogação
será de 06/03/2020 a 05/03/2021 para o curso de Doutorado em Administração Universidade Federal de
Santa Catarina. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram a prorrogação por unanimidade.
Assuntos Gerais: A vice-diretora Prof. Audrei Cadaval relatou para ciência do Conselho, que a Prof.ª
Flávia Czarneski solicitou alteração de Universidade, a qual passará da Universidade de São Caetano do
Sul para Universidade de São Paulo, sendo que os trâmites ficam a cargo da PROPESP. Em seguida, o
Prof. André Longaray informou que haverá diminuição dos centros de aplicação dos testes da ANPAD,
no entanto a princípio a FURG continuará sendo um deles. Na sequência, Prof. Gibran Teixeira informou
que foi finalizado o processo de entrevista da seleção do Mestrado em Economia, no qual houve 35
inscritos e 30 inscrições homologadas. Além disso, destaca a necessidade de rever a utilização das salas
4212 e 4213, pois são de suma importância para os mestrados. Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.
 
 
 
     

             Cátia Müller                                           Profª Drª. Audrei Cadaval
              Secretária                                                     Presidente
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