
  

  

ATA Nº 15/2014 

  

Aos 13 dias do mês novembro 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 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.ª Débora Gomes Machado, coordenadora do curso de Ciências Contábeis; 

Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci; Prof.ª MSc. Luciane Schmitt representando os 

docentes do curso de Administração; Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon; 

Prof. MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores Souza, representado os docentes do curso 

de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paula Renato Lessa Pinto representando os docentes do 

curso de Ciências Econômicas; Administradora Fernanda Geri representando os 

técnicos em educação; Douglas Fernandes representando os discentes do curso de 

Ciências Contábeis. CONVIDADOS: Prof.ª MSc. Daiane Pias Machado; Prof. Dr. 

Altamir da Silva Souza; Assistente Administrativa Tatiane Roldão Bastos; Assistente 

Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira. INSERÇÃO DE PAUTA: A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah realizou a seguinte inserção de pauta – 1. 

Aprovação de eleição para a coordenação do curso de graduação de Ciências Contábeis; 

2. Aprovação de eleição para a coordenação do curso de especialização em Ciências 

Contábeis; 3. Aprovação de afastamento de docente do curso de Ciências Contábeis; 4. 

Aprovação de um nome para compor a Câmara de Graduação, Extensão e 

Administração, como suplente do Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon.  1º 

ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação da servidora Fernanda Geri como coordenadora do 

processo de revisão do regimento da unidade - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi 

Abdallah colocou para aprovação a indicação de nome da servidora Fernanda Geri para 

a coordenação do processo de revisão do regimento da unidade. Os membros do 

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



Aprovação do plano de capacitação docente - A relatora da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 27/2014 

apresentou a seguinte fundamentação: “A qualificação profissional é primordial para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Representa fator de grande 

relevância, tanto da graduação quanto da pós-graduação, uma vez que, além da inserção 

dos discentes no ambiente de pesquisa, possibilita uma amplitude de conhecimentos que 

qualifica o conteúdo ministrado em sala de aula e as práticas cotidianas de cada área.” 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. 4º 

ASSUNTO: Aprovação do Projeto “índice Geral de Criminalidade” interessados Prof.ª 

Audrei Fernandes Cadaval e Prof. Tiarajú Freitas – A relatora da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do Parecer 28/2014 

apresentou a seguinte fundamentação: “Com base no relatório, a relatora entende que o 

projeto contribui para o desenvolvimento teórico e empírico da temática abordada e 

contribui para fomentar a pesquisa científica, bem como a publicação científica no 

âmbito deste Instituto. Para tanto aprova o projeto de pesquisa e indica a provação pelo 

ICEAC.” 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.  5º ASSUNTO: Aprovação de eleição para a coordenação do curso de 

graduação de Ciências Contábeis – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

colocou para aprovação do conselho a eleição dos Prof. MSc. André das Neves Dameda 

como coordenador do curso de graduação de Ciências Contábeis e Prof. MSc. Artur 

Roberto de Oliveira Gibbon como coordenador adjunto do curso de Ciências Contábeis. 

Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida eleição. 6º 

ASSUNTO: Aprovação de eleição para a coordenação do curso de especialização em 

Ciências Contábeis - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação do conselho a eleição das Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz como 

coordenadora do curso de especialização em Ciências Contábeis e a Prof.ª MSc. Flávia 

Verônica Silva Jacques como coordenadora Adjunta do curso de especialização em 

Ciências Contábeis. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade 

a referida eleição. . 7º ASSUNTO: Aprovação de afastamento de docente do curso de 

Ciências Contábeis – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação a solicitação de afastamento para Pós-Doc da Prof.ª Dr.ª Débora Gomes 

Machado, lembrando que para este afastamento não haverá contratação de substituto. A 



Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, comentou que já é de conhecimento do colegiado e 

que os mesmos aprovaram a redistribuição de disciplinas para o próximo semestre em 

função de seu afastamento. Sendo assim os membros do Conselho da Unidade 

aprovaram por unanimidade o referido afastamento. 8º ASSUNTO: Aprovação de um 

nome para compor a Câmara de Graduação, Extensão e Administração, como suplente 

do Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon. - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi 

Abdallah colocou para indicação e aprovação à necessidade de um nome para compor a 

Câmara de Graduação, Extensão e Administração, como suplente do Prof. MSc. Artur 

Roberto de Oliveira Gibbon, visto que o atual suplente Prof. Esp. Mário Silveira se 

aposentou. Sendo assim foi indicado o nome da Prof.ª Dr.ª Ana Paula Capuano da Cruz. 

Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida indicação. 

ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

conhecimento de todos os atos executivos nº 44/2014 e 45/2014, o qual determina a 

suspensão do expediente administrativo nos dias 24/12, 26/12, 31/12 e 02/01, e institui 

também o horário de expediente de verão, no período de 21/01 a 13/02 autorizando o 

cumprimento de um turno único das 08 às 12 horas. Nada mais havendo a ser tratado, 

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

secretária. 

  

  

  

Juliana de A. Machado Teixeira 

             Secretária 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

                   Presidenta 

 


