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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 

 

 

 

ATA Nº 03/2014 

 

 Aos seis dias do mês fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no 

mini auditório PROFESSOR LEON COUTELLE FILHO, bloco E do Complexo Administrativo, 

Campus Carreiros, reuniu-se extraordinariamente 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; 

Prof.ª Drª. Audrei Fernandes Cadaval, Vice-Diretora; Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, 

coordenadora do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, coordenador 

do curso de Ciências Econômicas; Prof. MSc. Leonardo Lisboa Pereira, coordenador do curso 

de Administração; Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci e Prof.ª MSc. Luciane Schmitt 

representando os docentes do curso de Administração; Prof.ªMSc. Giovana Shai’ Anne Flores 

Souza, representado os docentes do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Gibran da Silva 

Teixeira e Prof.ª MSc. Blanca Lila Gamarra Morel representando os docentes do curso de 

Ciências Econômicas; Técnico Antônio Marcos Monte Giambastiani representando a 

Administradora Fernanda Geri, representante dos servidores técnicos em educação. 

CONVIDADOS: Prof. Dr. Cássius Rocha de Oliveira; Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da Cruz; 

Prof. Dr. André Andrade Longaray; Prof. MSc. Fernando Rafael Cunha; Prof. Dr. Guilherme 

Lerch Lunardi; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado; Discente da 

Administração Eduardo Czarneski Daniel. INSERÇÃO DE PAUTA: A Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi 

Abdallah solicitou a seguinte inserção de pauta – Afastamento para pós-graduação do Prof. 

Rodrigo Rocha.1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade 

pelos membros presentes. 2ºASSUNTO: Interesse de candidatura para a coordenação do 

Curso de Ciências Econômicas – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah informou a 

todos e colocou para aprovação o interesse de candidatura do Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas 

como coordenador e do Prof. Dr. Cassius Rocha de Oliveira. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade as respectivas candidaturas. 3ºASSUNTO:Aprovação de 

Mem. 04/2014 referente à abertura de Edital para Concurso Público de cargo efetivo da 

Carreira Docente do Magistério Superior - Aposentadoria do Prof. Vanderlei da Silva Borba - A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, ao iniciar este terceiro assunto, solicitou ao 

Conselho que pudesse juntar neste momento o 4
0
 ASSUNTO, que também refere-se à 

aprovação do Mem. 05/2014 de Edital, para Concurso Público de cargo efetivo da Carreira 

Docente do Magistério Superior, uma outra vaga referente à redistribuição do professor Gilberto 
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Tavares. O conselho aprovou e os dois assuntos foram tratados juntos. Iniciando a pauta do 3
0
 

e 4
0
 ASSUNTOS, a Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah ressaltou que este assunto havia sido 

discutido pelo Conselho na reunião extraordinária realizada anteriormente, e devido à proposta 

apresentada pelos docentes do curso de Ciências Contábeis, ficou negociado que a 

coordenação do curso de Administração estaria trazendo posteriormente, ou seja, nesta 

reunião, um posicionamento. Assim, o coordenador do curso de Administração, Prof. MSc. 

Leonardo Lisboa Pereira, informou que entendia a demanda da vaga de 40h DE pelos 

professores do curso de Ciências Contábeis, em que eles devolveriam a vaga 20h ICEAC e 

20h SEAD ao curso de Administração, mas em reunião dos docentes da Administração, eles 

chegaram à conclusão que este momento é um tanto delicado para que seja efetivada esta 

troca de vagas entre os cursos, devido ao fato de o curso de Administração estar com uma 

grande demanda de disciplinas não somente para atender os cursos do ICEAC, mas também 

para atender a uma grande demanda de disciplinas de vários cursos de outras Unidades 

Acadêmicas. Na sequência, a Profa. Débora, das Ciências Contábeis manifestou que também 

entendia o argumento do Prof. Leonardo, e posicionando, juntamente com suas colegas de 

curso, Profa. Ana Paula e Profa. Giovana, que fosse dada continuidade ao andamento dos 

processos de aprovação dos referidos memorandos para abertura de concurso público, mas 

que esta vaga 40h DE anteriormente cedida ao curso de Administração e neste momento 

sendo requisitada, viesse a ser discutida numa próxima oportunidade de vaga para o curso de 

administração. Diante das manifestações, a Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah resumiu estes 

pareceres, colocando para aprovação os 3
0
 e 4

0
 ASSUNTOS, ressaltando o consenso do 

grupo, de que a negociação de troca destas vagas entre os cursos de Ciências Contábeis e 

Administração está em aberto. Os membros do Conselho do ICEAC aprovaram por 

unanimidade a abertura destas duas vagas, constantes no Mem. 04/2014 e Memo. 05/2014, e 

também o consenso dos professores quanto à negociação das trocas de vagas entre os cursos 

de Ciências Contábeis e Administração. Ainda no que se refere ao assunto de vagas, discutiu-

se na reunião do Conselho a necessidade da busca de uma negociação junto à Reitoria para 

que esta vaga hoje existente no ICEAC, em que a docente atende 20h DE ICEAC e 20h DE 

SEAD, seja de atividade integral junto à Unidade ICEAC. Isto porque entendeu-se que a vaga 

20h DE ICEAC e 20h DE SEAD não é interessante para nenhum dos três cursos deste 

Instituto, pois as atividades desenvolvidas junto à SEAD são muito técnicas e o objetivo é que o 

Instituto consiga reverter esta vaga para 40h DE. Assim, a Direção do ICEAC se comprometeu 

em iniciar a busca desta negociação junto à Reitoria, relatando que caso se obtenha sucesso 

nesta negociação, esta troca de vagas entre os cursos de Ciências Contábeis e Administração, 

discutidas nesses 3
0
 e 4

0
ASSUNTOS, será dado por encerrada, e todos os membros do 

Conselho concordaram com a Direção. 5º ASSUNTO: Parecer 01/2014 – Projeto de Extensão 

“Avaliação da metodologia de regulação de preços do serviço de praticagem”, interessado Prof. 

Cristiano Aguiar de Oliveira. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, 

Prof. Dr. Márcio André Leal Bauer, por intermédio do Parecer 01/2014, apresentou a seguinte 

fundamentação: “De acordo com os dados do projeto, este se justifica pela possibilidade da 
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Universidade Federal do Rio Grande de colaborar, através de seu corpo técnico, para a 

avaliação da metodologia proposta pela CNAP. O projeto tem uma carga horária prevista de 

160 horas e contará com o apoio da Associação de Praticagem de Rio Grande, a qual aportará 

um montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), destinados a pagamento de bolsas e 

taxas do projeto. Salienta-se que, embora o projeto represente uma importante ação de 

extensão, com implicações também nas áreas de ensino e pesquisa, o proponente não 

preencheu os seguintes itens do formulário: 1.6.5- Relação Ensino, Pesquisa e Extensão; 

1.6.6- Avaliação pelo público/ pela equipe, bem como o item 1.6.7- Referências Bibliográficas 

(que contam da fundamentação teórica do projeto). Deve-se também, rever o item 3.4, pois o 

valor constante da segunda tabela é igual o da primeira.” O Relator decide aprovar o relatório 

com a ressalva de que sejam preenchidos os itens acima apontados. A Câmara aprovou o voto 

do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da 

Câmara. 6º ASSUNTO: Parecer 04/2014 – Inteligências Múltiplas: Um estudo empírico com 

estudantes da Universidade Federal do Rio Grande – FURG Interessada Prof.ª Dr.ª Débora 

Gomes Machado. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Altamir da 

Silva Lacerda, por intermédio do Parecer 04/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “O 

projeto em questão atende os requisitos de um projeto de pesquisa.” 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.7º ASSUNTO: Indicações para CPPD – A 

Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, vice-diretora, apresentou para aprovação os nomes que 

se propuseram a fazer parte da CPPD: Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado (Titular) e Prof.ª 

Dr.ª Anne Pinheiro Leal (Suplente). A mesma também comentou sobre a necessidade de mais 

um componente para suplência, sendo assim o Prof. Dr. Cassius Rocha de Oliveira se 

disponibilizou a ser o 2º suplente. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade a composição da representação no CPPD. 8º ASSUNTO: Afastamento para Pós-

Graduação do Prof. Rodrigo Rocha. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação o afastamento do Prof. Rodrigo Rocha para fim de pós-graduação em nível de 

Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Economia da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, e ressaltou que o processo de afastamento conta coma contratação de 

um professor substituto. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o 

referido afastamento. ASSUNTOS GERAIS: Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, vice-

diretora comentou sobre a necessidade de definição da banca examinadora e dos pontos a 

serem abordados no concurso público para prof. substituo da Administração, sendo ficou 

definido nesta reunião que a banca será composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. 

Guilherme Lerch Lunardi (Presidente); Prof. MSc. Leonardo Lisboa Pereira (Membro); Prof. 

MSc. Fernando Rafael Cunha (membro) e Prof.ª. MSc. Luciane Schmitt(Suplente), assim os 

membros que compõe a banca darão procedimento ao processo. Prof. Dr. Guilherme Lerch 

Lunardi comentou sobre a necessidade de se realizar uma reunião para iniciar o processo do 

projeto de mestrado da Administração. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 

reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidenta e pela secretária. 
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Juliana de Araujo Machado 

Secretária 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah  

Presidenta 

 
 


