MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS

Ata NAAdm n° 004/2017
No dia 13 de julho de dois mil e dezessete, às 15:30 horas, na sala da Coordenação do
Curso de Administração/FURG, reuniram-se conjuntamente, o Prof. Samuel Vinícius
Bonato, Representante Líder do Núcleo de Área de Administração, a Profa. Flávia
Czarneski (presencialmente), o Prof. André Longaray e a Profa. Luciane Schmitt
(virtualmente, via e-mail, enviado com o parecer dos membros) membros do NAAdm, para
tratar da seguinte matéria: renovação ou não por mais 2 anos do concurso da Disciplina
Administração, Marketing e Empreendedorismo (Edital 25/2015, processo 6618/2014-95,
Término: 15/07/2017) para lotação de docente no Campus de Santa Vitória do Palmar. O
concurso já possui a docente classificada em primeiro lugar, Cristiane Quintana, lotada no
quadro ICEAC. A segunda colocada Juliana Plocharski Pedroso, está aprovada, e a
validade deste concurso termina no dia 17/07/2017. Em consulta ao NAAdm, foi solicitado o
posicionamento dos integrantes em relação a ser favoráveis ou não a esta renovação,
sendo 3 pareceres favoráveis (2 definidos na reunião e 1 via e-mail) e 1 parecer
apresentado pelo Prof. André Longaray, que se posicionou: "contrário à prorrogação do
prazo de validade do concurso, tendo em vista que a referida extensão não se faz
necessária, pois a área e matéria do concurso foram supridas com a candidata aprovada
em primeiro lugar e, ainda, levando em consideração, histórico de interposições judiciais de
candidatos aprovados em suplência de concurso, que lograram ganho de causa para
preenchimento de vaga docente na Instituição, levando tão somente em conta a "área" do
concurso, sendo desconsideradas a "disciplina/matéria" e lotação". Com base nos
pareceres apresentados, o NAAdm posiciona-se favorável à renovação do referido
concurso.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião do Núcleo de Área da Administração NAAdm.

Samuel Vinícius Bonato
Representante do NAAdm/ICEAC

