
   

ATA Nº 17/2014 

  

Aos 18 dias do mês dezembro 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. André Andrade Longaray, Coordenador do curso de Administração; Prof. 

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

Flores Souza, representado os docentes do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo 

Renato Lessa Pinto e Prof. Dr. Gibran Teixeira representando os docentes do curso de 

Ciências Econômicas; Administradora Fernanda Geri, representando os técnicos em 

educação. CONVIDADOS: Prof.ª Dr.ª Vivian dos Santos Queiroz; Prof.ª MSc. Daiane 

Pias Machado; Prof. MSc. Rodrigo da Rocha Gonçalves; Economista Aléssio Almada 

da Costa; Assistente Administrativa Juliana de Araujo Machado Teixeira. INSERÇÃO 

DE PAUTA: Aprovação de nova representação dos Técnicos Administrativos em 

educação. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por 

unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação da nova estruturação 

dos representantes do curso de Ciências Contábeis no Conselho – A Diretora Prof.ª Dr.ª 

Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação, conforme Ata 03/2014 NDE/Ciências 

Contábeis, a nova estruturação dos representantes do curso de Ciências Contábeis. 

Conforme consta na referida Ata 03/2014 NDE/Ciências Contábeis, este se reuniu no 

dia 09 de dezembro de 2014 e elegeu por unanimidade os seguintes representantes para 

o Conselho desta Unidade: Prof.ª MSc. Giovana Shai’anne da Silva Flores Souza 

(titular) e Prof. Esp. Claudinei Brandão (suplente),  e Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano 

da Cruz (titular) e Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva Jacques (suplente). Os membros 

do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida estruturação. 3º 

ASSUNTO: Aprovação da nova estruturação dos representantes do Curso de 

Administração no Conselho do ICEAC - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 



colocou para aprovação, conforme Ata 08/2014 NDE/Administração, a nova 

estruturação dos representantes deste Curso no Conselho. Conforme consta na referida 

Ata 08/2014 NDE/Administração, este se reuniu no dia 25 de novembro de 2014 e 

elegeu por unanimidade os seguintes representantes: Prof.ª MSc. Luciane Schmitt 

(titular) e Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski Vieira (suplente), e Prof. Dr. Décio 

Bittencourt Dolci (titular) e Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi (suplente). Os membros 

do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida estruturação. 4º 

ASSUNTO: Aprovação da nova estruturação dos representantes do Curso de Ciências 

Econômicas no Conselho do ICEAC - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

colocou para aprovação, conforme documento da Coordenação de Curso, a nova 

estruturação dos representantes do Curso de Ciências Econômicas. Conforme consta no 

referido documento, foram indicados os seguintes membros representantes para o 

Conselho da Unidade: Prof.ª Dr.ª Vivian dos Santos Queiroz tendo como seu suplente o 

Prof. Cristiano Aguiar Oliveira, e a Profa. Carla Terezinha Amaral Rodrigues, tendo 

como suplente o Prof. MSc. Rodrigo Peres de Ávila. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade a referida estruturação. 5º ASSUNTO: Aprovação 

da nova estruturação dos representantes do Curso de Ciências Contábeis na Câmara de 

Graduação, Extensão e Administração e na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação - A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação, conforme ata 

03/2014 NDE/Ciências Contábeis, a nova estruturação dos representantes do Curso de 

Ciências Contábeis na Câmara de Graduação, Extensão e Administração e na Câmara 

de Pesquisa e Pós-Graduação - Conforme consta na referida ata 03/2014 NDE/Ciências 

Contábeis, este se reuniu no dia 09 de dezembro de 2014 e elegeu por unanimidade os 

seguintes representantes: 1) Câmara de Graduação, Extensão e Administração – Prof. 

MSc. Arthur Roberto de Oliveira Gibbon (titular) e Prof. Esp. Claudinei Brandão 

(suplente). 2) Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa – Prof.ª MSc. Flávia Verônica Silva 

Jacques (titular) e Prof.ª MSc. Ana Paula Capuano da Cruz (suplente). Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida estruturação. 6º 

ASSUNTO: Aprovação da nova estruturação dos representantes do Curso de 

Administração na Câmara de Graduação, Extensão e Administração e na Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação, conforme Ata 08/2014 NDE/Administração, a nova estruturação dos 

representantes do Curso de Administração na Câmara de Graduação, Extensão e 

Administração e na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação - Conforme consta na referida 



ata 08/2014 NDE/Administração, este se reuniu no dia 25 de novembro de 2014 e 

elegeu por unanimidade os seguintes representantes: 1) Câmara de Graduação, Extensão 

e Administração – Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski Vieira (titular) e Prof.ª Dr.ª Lívia 

D’Ávila (suplente). 2) Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa – Prof. Dr. Altamir da 

Silva Souza (titular) e Prof. Dr. Fernando Rafael Cunha (suplente). Os membros do 

Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida estruturação. 7º 

ASSUNTO: Aprovação da inclusão dos membros da Coordenação do Curso de 

Mestrado em Ciências Econômicas, junto ao Conselho da Unidade - A Diretora Prof.ª 

Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a inclusão dos membros da 

Coordenação do Curso de Mestrado em Economia Aplicada: Prof. Dr. Gibran da Silva 

Teixeira – Coordenador e Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto (Coordenador  Adjunto). 

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

8º ASSUNTO: Aprovação da nova estruturação dos representantes do Curso de 

Ciências Econômicas na Câmara de Graduação, Extensão e Administração e na Câmara 

de Pesquisa e Pós-Graduação - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou 

para aprovação, conforme documento da Coordenação de Curso, a nova estruturação 

dos representantes do Curso de Ciências Econômica na Câmara de Graduação, Extensão 

e Administração e na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação - Conforme consta no 

referido documento, ficaram definidos os seguintes membros representantes: 1) Câmara 

de Graduação, Extensão e Administração – Prof. Dr. Tiarajú Alves de Freitas (titular) e 

Prof. Dr. Paulo Renato Lessa Pinto (suplente). 2) Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

– Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira (titular) e Prof.ª Dr.ª Vivian dos Santos Queiroz 

(suplente). Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida 

estruturação. 9º ASSUNTO: Aprovação do processo de afastamento da Prof.ª MSc. 

Daiane Pias Machado - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação o processo 23116.008941/2014-01, referente à solicitação de afastamento 

para doutorado da Prof.ª MSc. Daiane Pias Machado. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o referido afastamento, ressalvando a necessidade 

de contratação de um professor substituo. 10º ASSUNTO: Aprovação Ad Referendum 

referente à prorrogação de afastamento do Prof. MSc. Alexandre Costa Quintana - A 

diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o memorando 

186/2014 “Ad Referendum” referente à prorrogação de afastamento do Prof. MSc. 

Alexandre Costa Quintana. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por 

unanimidade a referida prorrogação de afastamento. 11º ASSUNTO: Aprovação do 



relatório referente à solicitação do Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi, para participação 

como professor visitante no programa de pós-graduação em Administração da UFRGS - 

O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr. Tiarajú Alves 

de Freitas, por intermédio do Parecer 08/2014, apresentou a seguinte fundamentação: 

“O pedido vem acompanhado do ofício 151/2014 em que o professor Guilherme Lerch 

Lunardi é convidado como professor visitante na condição de colaborador sem ônus 

para o PPGA e para ministrar disciplinas. A sua área de atuação no PPGA será Gestão 

de Sistemas e Tecnologia da Informação para fins de ensino de doutorado e de mestrado 

acadêmico e profissional. O pedido de autorização envolve um ano a partir do início 

efetivo de atividades no PPGA. O professor Guilherme Lerch Lunardi destaca que as 

atividades realizadas no PPGA/UFRGS não comprometerão ou causarão ônus às 

atividades desempenhadas na 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. 12º ASSUNTO: Aprovação do processo de 

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

colocou para aprovação o processo 23116.009007/2014-07, referente à solicitação de 

afastamento para mestrado da servidora Fernanda Geri. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o referido afastamento. 13º ASSUNTO: 

Aprovação da criação do curso – Tecnologia em Gestão de Cooperativa para a unidade 

de São Lourenço do Sul - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para 

aprovação o projeto de criação do curso “Tecnologia em Gestão de Cooperativa” para a 

unidade de São Lourenço do Sul. O referido curso terá duração de 5 semestres e prevê a 

seguinte carga horária: Disciplinas Obrigatórias – 1275; Disciplinas Optativas – 150; 

Atividades Complementares – 175; TCC ou Estágio Obrigatório – 300. Além disso, o 

referido projeto também esta prevendo a contração de 8 docentes vinculados ao ICEAC, 

1 assistente administrativo e 1 técnico de laboratório. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o referido projeto. 14º ASSUNTO: Solicitação de 

excepcionalidade da aluna Daniela Saraiva dos Reis, do curso de Administração - A 

Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento e avaliação a 

solicitação de excepcionalidade da aluna Daniela Saraiva dos Reis, do Curso de 

Administração, em razão de sua religião não permitir nenhum tipo de atividade na 

sexta-feira à noite. A referida solicitação já havia sido indeferida pelo coordenador de 

curso e encaminhada a PROGRAD, a qual enviou novamente para o Instituto para que 

houvesse um posicionamento do Conselho desta Unidade. Os membros do Conselho da 



Unidade ICEAC indeferiram a referida aprovação, não sendo, portanto, aprovada, 

entendendo que no momento do processo de inscrição e matrícula no curso a aluna já 

tinha conhecimento de que o curso tem somente funcionamento noturno. Ficou também 

entendido pelos membros do Conselho que, como o curso possui algumas disciplinas 

lotadas em outras Unidades Acadêmicas, podendo futuramente estar sendo ofertada 

neste horário, ficaria impraticável a aprovação desta solicitação de excepcionalidade 

pela aluna Daniela, devido ao fato de estar fora da alçada deste Instituto. 15º 

ASSUNTO: Relatório do projeto – “Obrigações tributárias da população com seus 

funcionários domésticos”, interessada Prof.ª MSc. Giovana Flores - A relatora da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por 

intermédio do Parecer 29/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Com base no 

relatório, a relatora entende que o projeto contribuiu para o desenvolvimento empírico 

da temática abordada e, principalmente, para fomentar as ações de extensão da 

Universidade.” A Relatora decide aprovar o referido relatório. A Câmara aprovou o 

voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o 

Parecer da Câmara. 16º ASSUNTO: Relatório do projeto de execução de convênio – 

Projeto “Núcleo de desenvolvimento social e econômico fomentando empreendimentos 

econômicos solidários”, interessada Prof.ª MSc. Luciane Schmitt - A relatora da Câmara 

de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado, por intermédio do 

Parecer 30/2014, apresentou a seguinte fundamentação: “Recebi para análise e parecer, 

o relatório final do projeto de extensão supramencionado. O projeto teve como objetivo 

fomentar empreendimentos econômicos solidários pelo Núcleo de Desenvolvimento 

Social e Econômico da FURG no município de Rio Grande. A duração do projeto desde 

sua organização até a execução foi de 19/07/13 a 18/07/14. Com base no relatório, a 

relatora entende que o projeto contribuiu para o desenvolvimento empírico da temática 

abordada e, principalmente, para fomentar as ações de extensão da Universidade.” A 

Relatora decide aprovar o referido relatório. A Câmara aprovou o voto da relatora. Os 

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

17º ASSUNTO: Aprovação dos homologados no concurso de Edital 22/2014 

(Administração) e do respectivo Cronograma - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi 

Abdallah colocou para conhecimento e aprovação o documento emitido pelo presidente 

da banca examinadora Prof. Dr. André Andrade Longaray, referente às inscrições 

homologadas, onde consta que o período de inscrição ocorreu ente 24 de novembro de 

2014 e 12 de dezembro de 2014. No entanto, não houve nenhum inscrito para o referido 



Edital. Sendo assim, não há Cronograma a ser aprovado. Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade o referido documento. 17º ASSUNTO: 

Aprovação de nova representação dos técnicos administrativos em educação. A Diretora 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a nova representação dos 

Técnicos Administrativos em educação, em razão do afastamento da servidora Fernanda 

Geri. Sendo assim, os novos membros representantes serão: Aléssio Almada da Costa 

(titular) e Antônio Marcos Monte Giambastiani (suplente). Os membros do Conselho da 

Unidade aprovaram por unanimidade a referida representação. ASSUNTOS GERAIS: 

O Prof. Dr. André Andrade Longaray informou que na reunião do COMGRAD foi 

solicitado a todas as Unidades Acadêmicas que as mesmas realizassem uma revisão em 

seus regimentos para que fosse devidamente reestruturado. Nesta oportunidade, o 

mesmo mencionou que o ICEAC já estava com a referida revisão em processo. O 

Economista Aléssio Almada da Costa comentou sobre o reflexo positivo para o Instituto 

que o processo de construção do PDI oportunizou, pois assim todos os membros da 

Unidade puderam visualizar e conhecer mais sobre o trabalho do Instituto. A Diretora 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah solicitou para que todos os docentes realizassem a 

atualização dos seus respectivos lattes até o dia 31 de dezembro de 2014, frisando a 

importância desta tarefa. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e 

lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidenta e pela secretária. 

 

  

  

  

Juliana de A. Machado Teixeira 

Secretária 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 

Presidenta 

 


