
  

  

ATA Nº 13/2014 

  

Aos 09 dias do mês outubro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete 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 Patrízia Raggi Abdallah, diretora do ICEAC. PRESENTES: Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah, Diretora; Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval Vice- diretora; 

Prof.ª Dr.ªAnne Pinheiro Leal, coordenadora Adjunta do curso de Administração; 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.ª MSc. 

Giovana Shai’anne da Silva Flores e Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, 

representando os docentes do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Décio Bittencourt 

Dolci e Prof.ª MSc. Luciane Schmitt representando os docentes do curso de 

Administração; Roque Pinto de Camargo Neto representando os discentes do curso de 

Ciências Econômicas. CONVIDADOSProf.ª Dr.ª Lívia Castro D’Ávila; Prof.ªDr.ªAna 

Paula Capuano Cruz; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado. 

INSERÇÃO DE PAUTA: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah realizou as 

seguintes inserções de pauta – 1º Relatório da aula inaugural do Curso de Ciências 

Contábeis; 2º Indicação dos membros para novo mandato da CPA; 3º Revisão do 

regimento interno da unidade; 4º Comissão para o PEE (Plano Estadual de Educação); 

5º Projeto de reestruturação do banco de dados e 6º Solicitação de afastamento da 

servidora Fernanda Geri. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada 

por unanimidade pelos membros presentes.  2º ASSUNTO: Relatório de Afastamento 

do 1º sem. 2014 – Prof. Alexandre Costa Quintana – A relatora da Câmara de Pesquisa 

e Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ªDébora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 

25/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório atesta que o 

Professor Alexandre Costa Quintana está devidamente matriculado e cursou, durante o 

primeiro semestre letivo de 2014, a disciplina de Economia Experimental, com 4 

créditos e obteve nota B. No que se refere à situação da Tese, o Professor Alexandre 



Costa Quintana está em fase de execução da mesma, pois teve seu projeto de tese 

apresentado e aprovado em 24 de julho de 2014.” A Relatora decide aprovar o referido 

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

aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 3ºASSUNTO e 4º ASSUNTO: 

Relatório de Afastamento do 1º sem. 2014 – Prof.ªSuzana de Oliveira Malta e da Prof.ª 

Blanca Lila Gamarra Morel – O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. 

Dr. Rogério Piva da Silva, por intermédio do Parecer 26/2014, apresentou a seguinte 

fundamentação: “Os referidos relatórios atestam que as Professoras Blanca Lila 

Gamarra Morel e Suzana de Oliveira Malta estão devidamente matriculadas e cursaram, 

respectivamente, as seguintes disciplinas: Profª: Blanca Morel:Estatística Econômica - 

com 3 créditos e obtendo nota 8,7; Métodos de Análise Regional - com 3 créditos e 

obtendo nota 7,0 Microeconomia I – Aproveitamento Macroeconomia I –

Aproveitamento Desenvolvimento I – Aproveitamento; Profª. Suzana Malta: Leituras de 

Paulo Freire II - com 3 créditos e obtendo menção A; As três ecologias de Féliz Guattari 

I - com 3 créditos e menção A; Seminário de Tese - com 2 créditos e menção A;  No 

que se refere a situação das Teses, a Professora Blanca Morel ainda não iniciou a 

escrever enquanto que a Professora Suzana Malta está em fase de elaboração do Plano 

de Trabalho da Tese intitulada “Educação Ambiental, complexidade e 

interdisciplinaridade: abordagens necessárias para a formação crítico-reflexiva dos 

futuros gestores organizacionais – um estudo de caso no curso de Administração da 

FURG”. O Relator decide aprovar o referido relatório . A Câmara aprovou o voto do 

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

Câmara.  5
º
 ASSUNTO: Relatório sobre a criação da disciplina “Fundamentos da 

Administração e Gestão” Interessado Prof. André Longaray - O relator da Câmara de 

Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas, por 

intermédio do Parecer 07/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “A solicitação 

envolve a uniformização de várias disciplinas de Administração que são oferecidas na 

esfera de cursos superiores da Furg e que apresentam mesma carga horária. 

Basicamente o que diferencia este grupo de disciplinas, analisadas pelo Núcleo Docente 

Estruturante do curso de Administração de Empresas é o código da disciplina e os seus 

nomes. Constam na solicitação a ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante que 

aprova tal demanda pelos seus pares, a ementa e o conteúdo programático da nova 

disciplina. O programa de equivalência da nova disciplina “Fundamentos de 

Administração e Gestão” envolve as seguintes disciplinas: 07081 – Administração; 



07238 – Introdução à Administração; 07304 – Noções de Administração; 07091 – 

Administração Aplicada à Biblioteconomia; 07135 – Administração Industrial; 06246 – 

Administração Aplicada à Arquivologia. Importante salientar que esta alteração deverá 

ser aprovada nas unidades dos cursos afetados por esta alteração.O Relator decide 

aprovar o referido relatório. A Câmara aprovou o voto do relator. Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o Parecer da Câmara. 6
º
 ASSUNTO: 

Composição CIAP / PDI 2015 – 2018 - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

colocou para o conselho que a CIAP / PDI 2015 – 2018 é composta pelos seguintes 

membros: Aléssio Almada da Costa (Técnico), Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva 

Flores (Docente do Curso de Ciências Contábeis), Prof. Dr. Rogério Piva da Silva 

(Docente do Curso de Ciências Econômicas), Prof. MSc. Leonardo Lisboa Pereira 

(Docente do Curso de Administração) e Luziberto Barrozo Carneiro (Discente), 

conforme aprovado na ata 11/2014. Esta comissão esta organizando o processo para a 

realização do planejamento do PDI 2015 – 2018 desta unidade, tendo com finalização 

um seminário que ocorrerá no dia 12 de novembro de 2014. Os membros do Conselho 

da Unidade aprovaram por unanimidade a referida informação. 7
º
 ASSUNTO: 

Relatório da Semana Acadêmica e Fórum de Economia. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia 

Raggi Abdallah colocou para aprovação do conselho o relatório da Semana Acadêmica 

e Fórum de Economia o qual ocorreu no período de 01/09 a 05/09/2014, com a proposta 

de aproximar o ambiente da universidade junto aos empresários de Rio Grande e região 

e a comunidade em geral, de forma a proporcionar ganhos tanto para a iniciativa privada 

como para a formação do profissional de economia da FURG.Os membros do Conselho 

da Unidade aprovaram por unanimidade o referido relatório. 8º ASSUNTO: Ad 

Referendum – Inclusão de disciplinas do ICEAC no curso de Bacharelado em 

Matemática Aplicada - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação do conselho o memorando Ad Referendum 145/2014, o qual prevê a oferta 

de 05 a 08 vagas para o curso de Bacharelado em Matemática Aplicada das seguintes 

disciplinas: 01009 – Matemática Financeira; 07295 – Economia II; 07296 – Economia 

Matemática; 07121 – Teoria Microeconômica I; 07100 – Teoria Microeconômica II; 

07060 – Mercado de Capitais; 07298 – Econometria I e 07302 – Econometria II. Os 

membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido Ad 

Referendum. 9º ASSUNTO: Mem. 22/2014 – PROGRAD – Semana Aberta.  A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento de todos o 

memorando 22/2014, o qual se refere àsegunda etapa da semana aberta, realizando o 



convite para uma reunião no dia 15/10/2014 para discutir as propostas das unidades. 

Sendo assim ficou acordado com o conselho que as coordenações enviarão as propostas 

de atividades para a semana aberta para a Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah e 

esta levará as referidas propostas para a reunião. 10º ASUNTO: Relatório da aula 

inaugural do Curso de Ciências Contábeis - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi 

Abdallah colocou para aprovação do conselho o relatório da aula inaugural do Curso de 

Ciências Contábeis, que ocorreu no dia 25/09/2014, sendo apresentado pela Secretaria 

da Fazenda do Rio Grande do Sul a oficina do Gasto Público e Cidadania Fiscal. Os 

membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido relatório. 11º 

ASSUNTO: Indicação dos membros para novo mandato da CPA - A Diretora Prof.ª 

Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento o mem. Circ. Nº 3/2014 

PROPLAD/DAI, o qual solicita a indicação de dois nomes da unidade para concorrer às 

vagas de representação docente, na composição da CPA. Biênio 2015/2018. Sendo 

assim ficou definido nesta reunião com a devida aprovação do conselho a indicação dos 

seguintes nomes: Prof.ª Lívia Castro D’Ávila e Prof. Artur Roberto de Oliveira Gibbon. 

12º ASSUNTO: Revisão do regimento interno da unidade - A Diretora Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah colocou para todos a importante necessidade de realizar a 

revisão do regimento interno da unidade, pois a mesma ampliou sua estrutura nos 

últimos anos, sendo com a devida aprovação do conselho a realização desta revisão, 

devendo a mesma ser realizada de forma participativa, havendo participação direta das 

coordenações de cursos, comitês de câmaras e demais estruturas e membros da Unidade 

ICEAC 13º ASSUNTO: Comissão para o PEE (Plano Estadual de Educação) - A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento o memorando 

recebido solicitando a indicação de um representante para participar da reunião sobre a 

discussão dos cadernos temáticos para subsidiar a elaboração do Plano Estadual de 

Educação (PEE). No entanto ficou a ser definido posteriormente quem irá representar a 

unidade na referida reunião. 14º ASSUNTO: Projeto de reestruturação do banco de 

dados - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento de 

todos o projeto de reestruturação do banco de dados do ICEAC, realizado pelo 

Economista Aléssio Almada e pela Administradora Fernanda Geri, o conselho 

compreendeu a importância desta reestruturação e aprovou a proposta contida no 

projeto, de reestruturação do banco de dados. 15º ASSUNTO: Solicitação de 

afastamento da servidora Fernanda Geri - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

colocou para conhecimento e aprovação a carta de solicitação de afastamento para 



mestrado da servidora Fernanda Geri, explicando que no momento a mesma está 

passando por processo de seleção em algumas universidades. O conselho da unidade 

aprovou por unanimidade a referida solicitação. ASSUNTOS GERAIS: A coordenadora 

do Curso de Ciências Contábeis colocou para conhecimento a solicitação do aluno 

Tiago Francisco de Camargo para realização de sua defesa on-line, devido ao fato de o 

mesmo estar participando de um programa na Espanha. Sendo assim, o conselho 

aprovou por unanimidade a referida solicitação. Nada mais havendo a ser tratado, foi 

encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinadapela presidenta e pela 

secretária. 

  

  

  

Juliana de Araujo Machado 

Secretária 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

Presidenta 

 


