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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 

 

 

 

ATA Nº 10/2013 

 

 Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, 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; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, coordenadora do curso de Ciências Contábeis; 

Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, coordenador do curso de Ciências Econômicas; Prof.ª MSc. 

Luciane Schmitt e Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci, representando os docentes do curso de 

Administração; Prof.ª MSc. Blanca Lila Gamarra Morel, representando os docentes do curso de 

Economia; Administradora Fernanda Geri, representando os servidores técnicos em educação. 

CONVIDADOS: Prof. MSc. Fernando Rafael Cunha; Prof. MSc. Rodrigo da Rocha Gonçalves; 

Prof. Esp. Claudinei Terra Brandão; Assistente em Administração Juliana de Araujo Machado. 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdllah. ABERTURA DE PAUTA: A 

Presidenta em Exercício do Conselho da Unidade, Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval 

solicitou inserir, como pauta, o seguinte assunto: Projeto: “Incidentes Críticos no Setor de 

Materiais a partir do Ponto de Vista de Clientes Internos de um Hospital Universitário.” 

Interessado – Prof. Dr. Altamir da Silva Souza. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata 

foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Designação da Prof.ª 

Drª. Débora Gomes Machado para função de Coordenadora do Curso de Especialização em 

Ciências Contábeis – A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para 

aprovação a solicitação de designação da Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado para função de 

Coordenadora do Curso de Especialização em Ciências Contábeis, a referida professora 

informou a todos que essa é uma medida temporária visto que a Prof.ª MSc. Flávia Verônica 

Silva Jacques se encontra afastada para pós-graduação e citou que o Prof. Esp. Claudinei 

Terra Brandão será o atual Coordenador Adjunto e que a Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da 

Cruz assumirá a referida coordenação assim que retornar de seu afastamento. Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 3º ASSUNTO: 

Memorando 113/2013 – Oferta da Disciplina 7260 – Empreendedorismo – A Vice-Diretora 

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval colocou para aprovação o “Ad Referendum” referente à 

oferta da disciplina 7260 – Empreendedorismo. O Conselho da Unidade aprovou o referido “Ad 

Referendum” com a ressalva de que será ofertada apenas uma turma da referida disciplina 
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para atender a demanda dos dois cursos.  4º ASSUNTO: Relatório dos Projetos “Gasto em 

Segurança Privada no Brasil (2001-2009)” e "O Impacto de Precauções Privadas na 

Vitimização por Crimes Contra o Patrimônio em Domicílios no Brasil” interessado Prof. Dr. 

Cristiano Aguiar de Oliveira. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. 

Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 09/2013, apresentou a seguinte 

fundamentação: “A pesquisa representa fator de grande relevância para o ensino, tanto da 

graduação quanto da pós-graduação, além da inserção dos discentes no ambiente de 

pesquisa, integra o conteúdo ministrado em sala de aula com as práticas cotidianas de cada 

área." Os projetos mencionados foram apresentados fundamentalmente com o intuito de 

aprovação junto ao ICEAC e posterior registro na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 

PROPESP. A relevância deste procedimento consiste no registro e na alavancagem do Instituto 

junto à instituição, na busca por maior participação nos recursos e reconhecimento. O Relator 

decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 5º ASSUNTO: Relatório do Projeto 

“Incidentes Críticos no Setor de Materiais a partir do Ponto de Vista de Clientes Internos de um 

Hospital Universitário” interessado Prof. Dr. Altamir da Silva Souza. O relator da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 

10/2013, apresentou a seguinte fundamentação: “A pesquisa representa fator de grande 

relevância para o ensino, tanto da graduação quanto da pós-graduação, além da inserção dos 

discentes no ambiente de pesquisa, integra o conteúdo ministrado em sala de aula com as 

práticas cotidianas de cada área." O projeto mencionado foi apresentado fundamentalmente 

com o intuito de aprovação junto ao ICEAC e posterior registro na Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação – PROPESP. A relevância deste procedimento consiste no registro e na 

alavancagem do Instituto junto à instituição, na busca por maior participação nos recursos e 

reconhecimento. O Relator decide aprovar o relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os 

membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 

ASSUNTOS GERAIS: A Vice-Diretora Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval comentou sobre a 

necessidade da indicação de um professor do curso de Ciências Contábeis para substituir a 

Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques que atua como membro representante dos 

professores do referido curso, pois no momento a mesma se encontra em afastamento para 

pós-graduação. Assim ficou definido junto a Coordenadora do curso que na reunião da 

coordenação do curso que ocorrerá no dia 09/08/2013 será indicado um professor e que a 

mesma comunicará o nome do novo representante na próxima reunião ordinária do conselho. A 

Adm. Fernanda Geri comunicou a todos que já foram iniciadas as atividades de planejamento 

da Acolhida Solidária 2/02013, sendo que a equipe já está composta e que já haverá uma 

reunião na próxima semana para definição das atividades a serem realizadas. A mesma 

aproveitou a oportunidade para convidar os coordenadores e professores a integrarem a 

equipe e participarem das atividades da Acolhida. Nada mais havendo a ser tratado, foi 

encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidenta em exercício e 

pela secretária.  
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Juliana de Araujo Machado 

Secretária  

Prof.ª Drª. Audrei Fernandes Cadaval 

Presidenta em Exercício  

                                                             

 


