
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE - FURG  

Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: 3233-5081  -  E-mail:
iceac@furg.br    -  www.iceac.furg.br

ATA Nº 02/2017

Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 do ICEAC; Prof.ª MSc. Flávia Jacques,
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiarajú Freitas, Coordenador
do Curso de Ciências Econômicas; Prof.ª Dr.ª Flávia Czarneski, Coordenadora do
curso de Administração; Prof.ª MSc. Cíntia Pinto Cesar, Coordenadora do Curso de
Comércio Exterior; Prof.ª MSc. Márcia Umpierre, Coordenadora Adjunta do Curso de
Gestão de Cooperativas; Prof.ª Dr.ª Lívia D’Ávila, Coordenadora do Curso de
Mestrado Acadêmico em Administração; Prof. Dr. André Andrade Longaray,
Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública; Prof.ª Dr.ª
Ana Paula Capuano Cruz e Prof.ª Dr.ª Débora Machado, representado os docentes do
curso de Ciências Contábeis; Assistente Administrativo Tatiane Bastos, Juliana
Teixeira, Fernanda Geri, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS:
Prof. Dr. Alexandre Costa Quintana; Prof.ª MSc. Cristiane Quintana; Prof. MSc.
Ricardo Frio; Prof.ª MSc. Larissa Tavares; Prof.ª Dr.ª Ketle Paes; Prof. MSc. Lucas
Cerqueira. INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Abertura de Edital para concurso de substituto;
2) Solicitação afastamento temporário – interessado Prof. Lucas Cerqueira; 3)
Aprovação do parecer sobre “Proposta de criação de disciplina do PPGE”´.  1º
ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos
membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação da solicitação de afastamento da
Prof.ª MSc. Patrícia Franzoni – A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou
para aprovação a solicitação de afastamento para doutorado da Prof.ª MSc. Patrícia
Franzoni, conforme processo nº 23116.009918/2016-98. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o afastamento, com a ressalva de contratação
de substituto. 3º ASSUNTO: Aprovação da solicitação de afastamento da Prof.ª Msc.
Lívia Triaca. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação a
solicitação de afastamento para doutorado da Prof. MSc. Lívia Triaca, conforme
processo nº 23116.000269/2017-41. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram
por unanimidade o afastamento. 4º ASSUNTO: Aprovação da solicitação de
afastamento da servidora Tatiane Roldão - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi
Abdallah, colocou para aprovação a solicitação de afastamento parcial para cursar o
mestrado, da servidora Tatiane Roldão Bastos. O Conselho da Unidade aprovou por
unanimidade o afastamento. 5º ASSUNTO: Aprovação de parecer do relatório de
afastamento – Interessado Prof. Ricardo Frio - O relator da Câmara de Pesquisa e
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Pós-Graduação, Prof. MSc. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, por intermédio do
Parecer 04/2017, aprovou o relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O
professor Ricardo Saraiva Frio encaminhou seu 2° Relatório de Afastamento para
realização do doutorado, em Administração com concentração em Marketing, no
Programa de Pós-graduação em Administração – UFRGS, e orientação do professor
Fernando Bins Luce. A integralização dos créditos está prevista para o 2° semestre de
2017, a qualificação para 1° semestre de 2018 e a defesa da tese para fevereiro de
2019. O professor Ricardo tem nota máxima nas disciplinas cursadas no 1º semestre
de 2016 e a avaliação do seu orientador é muito bom. O relatório apresenta as
principais atividades previstas no processo de doutoramento.” A Câmara acompanha
o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
parecer. 6º ASSUNTO: Aprovação de parecer do relatório de afastamento –
Interessado Prof. Ricardo Leal - O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prof. Dr. Gibran da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer 03/2017 aprovou o
relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “O referido relatório informa que o
Prof. Ricardo Aguirre Leal, no segundo semestre de afastamento, esteve relacionado
às atividades do segundo semestre de 2016 do Programa de Pós-Graduação em
Economia Aplicada da UFRGS, em nível de Doutorado, desenvolvendo atividades
referentes à elaboração de tese. Segundo seu orientador, o Prof. Flávio Tosi Feijó, a
tese versará sobre “Polo Naval e Credibilidade de Política Econômica” e o seu
desempenho é muito bom.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 7º ASSUNTO:
Aprovação de parecer do relatório de projeto “NAF na 44ª Feira do Livro da FURG” –
Interessada Prof.ª Giovana Flores. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração, Prof.ª Anne Pinheiro Leal, por intermédio do Parecer 02/2017, aprovou
o projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto de extensão já teve
andamento, com a realização de treinamento aos alunos, confecção de banners,
cartazes e divulgação em mídias sociais. O NAF na Feira do Livro iniciou no dia 26 de
janeiro de 2017 a partir das 18h, encerrando as atividades ás 11h do mesmo dia, e
assim sucessivamente até o dia 05 de fevereiro, onde ocorreu o encerramento da 44º
feira do livro da FURG. Teve envolvimento de 4 docentes e de 12 discentes do curso
de Ciências Contábeis, bem como de duas instituições externas parceiras: a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas e da Alfândega da Receita Federal
do Brasil no Porto do Rio Grande. Mostrou-se uma profícua oportunidade de
qualificação dos discentes e docentes envolvidos, bem como da comunidade.” A
Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 8º ASSUNTO: Aprovação de parecer do
relatório de projeto “Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal” – Interessada Prof.ª Giovana
Flores. O relator da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, Prof. Dr.
Tiarajú Alves de Freitas, por intermédio do Parecer 02/2017, aprovou o projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O relatório parcial apresentado referente às
atividades realizadas pelo NAF envolve o período de junho a dezembro de 2016.
Foram atendidas 30 pessoas e considera que conseguiu atender 90% do público alvo
projetado. A equipe do NAF envolveu 16 participantes e alcançou os seguintes
objetivos: primeiro, Curso de capacitação dos bolsistas e professores envolvidos, com
profissionais da Receita Federal. Ocorreu durante os turnos da manhã e da tarde, no
laboratório de informática do ICEAC. Segundo, os integrantes do Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) tiveram um
encontro presencial do curso “Disseminadores de Educação Fiscal”, promovido pela
Escola de Administração Fazendária (Esaf). O objetivo foi discutir os instrumentos da
educação fiscal para a promoção de políticas públicas capazes de reduzir as
desigualdades sociais. Terceiro, a  inauguração oficial do espaço físico do NAF.
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Quarto, participação no encontro regional dos NAFs. Quinto,  participação no evento
“Doa Rio Grande”, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Comdica). A participação teve como objetivo o incentivo à contribuição,
por meio do Imposto de Renda e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), para a doação para projetos sociais, educacionais, culturais e
desportivos, que estejam vinculados ao Comdica. Sexto, ampla divulgação em mídias
sociais. E por fim, sétimo, capacitação dos bolsistas através da plataforma CUBOZ. O
relatório mostra que alcançou 100% dos objetivos projetados. O NAF conta com as
seguintes parcerias: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas, Alfândega da
Receita Federal do Brasil no Porto do Rio Grande e Universidade Federal do Rio
Grande. O NAF apresentou grande relevância para todos os membros, tanto bolsistas
quanto professores. Os alunos envolvidos tiveram a oportunidade de vivenciar a
prática, expondo tudo o que foi visto em sala de aula, tendo como contrapartida o
auxilio a comunidade interna e externa, muitos desses que não possuem condições
financeiras para procurar esse auxilio em um escritório de contabilidade. Os
professores também tiveram esse desafio, de auxiliar os estudantes, ao longo do
projeto, quando as dúvidas surgiam. Os bolsistas receberam vários treinamentos
propostos pela Receita Federal, tanto on-line quanto presenciais, assim capacitando
os mesmos. “Espera-se aumentar a demanda pelo atendimento ao longo de 2017,
assim como a continuação desse projeto.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.  9º
ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Análise da Documentação para a
formalização das matrículas especiais na Universidade Federal do Rio Grande
(FURG)” – Interessada Prof.ª Ana Paula Capuano. A relatora da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração, Prof.ª Giovana Shai’Anne da Silva Flores
Souza, por intermédio do Parecer 01/2017 aprovou o projeto e apresentou a seguinte
fundamentação: “O projeto de extensão apresentado refere-se às atividades que
serão desenvolvidas durante o período de novembro de 2016 a março de 2017. Serão
atendidas 50 pessoas entre as assistentes sociais da FURG e os alunos ingressantes.
A equipe executora é composta por 17 pessoas, envolvendo docentes e discentes do
curso de Ciências Contábeis. Espera-se aumentar a demanda pelo atendimento ao
longo de 2017, assim como a continuação desse projeto. Espera-se colaborar para
que os candidatos que estão habilitados a concorrer a alguma das categorias L1 e L2
reúnam os documentos necessários e, de forma complementar, auxiliar as assistentes
sociais a analisar a documentação de forma justa e igualitária, garantindo assim, a
manutenção da proposta de Lei 12.711/12.” A Câmara acompanha o voto da relatora.
Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 10º
ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto “Avaliação de Impacto Social: uma
leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e
produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos
municípios costeiros do Rio de Janeiro" – Interessada Prof.ª Liandra Caldasso e Prof.ª
Márcia Umpierre. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran
da Silva Teixeira, por intermédio do Parecer 03/2017 aprovou o relatório e apresentou
a seguinte fundamentação: “A interessada encaminhou o projeto de pesquisa
supracitado, para ser incorporado ao plano de atividades do Instituto. O estudo é
coordenado pela pesquisadora Tatiana Walter e está vinculado ao Instituto de
Oceanografia. O objetivo do trabalho é a “análise crítica sobre a Avaliação de
Impactos Ambientais; a proposição de definição de protocolos, parâmetros e
procedimentos destinados à análise e definição de medidas adequadas em relação
aos impactos ambientais gerados aos pescadores artesanais, de forma a contribuir
para o aprimoramento da Gestão Ambiental Pública; a divulgação dos resultados junto
aos órgãos ambientais, pescadores artesanais do estado do Rio de Janeiro e
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comunidade científica, em geral”. A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 11º
ASSUNTO: Aprovação da solicitação de afastamento para evento no exterior –
Interessada Prof.ª Adriana Peñafiel. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a solicitação de afastamento para evento no exterior da Prof.ª
Adriana Peñafiel, a qual participará de um painel no evento “Latin American Studies
Association (LASA)”, o evento ocorrerá entre os dia 27 de abril a 03 de maio. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o referido
afastamento. 12º ASSUNTO: Aprovação do memorando “Ad Referendum” nº
189/2016, referente a abertura de concurso para substituto. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação o memorando “Ad Referendum” nº
189/2016, referente a abertura de concurso para substituto em razão do afastamento
para doutorado da Prof.ª MSc. Daiane Pias Machado. Sendo uma (1) vaga, com carga
horária de 40hs, na área de Ciências Contábeis, para as seguintes disciplinas:
Contabilidade Geral e Análises das Demonstrações Financeiras. A composição da
Comissão Examinadora descrita no referido memorando: Prof.ª MSc. Flávia Verônica
da Silva Jacques (Presidente); Prof. Dr. Alexandre Costa Quintana (Membro); Prof.ª
MSc. Gabriela Dias da Silva (Membro) e Prof. MSc. André das Neves Dameda
(Suplente), no entanto em razão do afastamento de saúde da Prof.ª MSc. Gabriela
Dias da Silva, será necessário a seguinte alteração: Prof. MSc. André das Neves
Dameda (membro) e Prof.ª Dr.ª Débora Gomes Machado (Suplente). Os membros do
Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 13º ASSUNTO:
Aprovação de solicitação para participação em atividades externas – Interessado Prof.
Vilmar Tondolo. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação
a solicitação para participação em atividades externas, do Prof. Vilmar Tondolo, as
quais seguem citadas: 1) I Congresso Nacional de Mestrados Profissionais em
Administração Pública; 2) Banca de mestrado, como membro externo para o
PPGA/UNISC; 3) Banca de mestrado, como membro externo para o PPGA/UCS; 4)
Banca de TCC de graduação. Como membro externo, para o curso de Administração
da UFPEL. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida participação. 14º ASSUNTO: Aprovação da alteração do regulamento de TCC
no curso de Ciências Contábeis - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah
colocou para aprovação a alteração no regulamento de TCC vigente no curso de
Ciências Contábeis, destacando que a principal alteração consta no item nº 2.5, que
trata-se sobre a forma de elaboração, a qual deverá ser realizada em grupos de no
mínimo 3 (três) e no máximo 4 (quatro) alunos. O referido regulamento de TCC segue
em anexo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida alteração. 15º ASSUNTO: Aprovação “Ad Referendum” referente a
homologação de candidatos, cronograma e pontos para prova do concurso de edital
02/2017 - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação do Ad
Referendum nº 32/2017 o qual trata sobre a homologação de candidatos, cronograma
e pontos para prova do concurso de edital 02/2017. Candidatos Homologados: Ivan
Maia Tomé; Cristiane Simões Netto Costa e Adolfo Alberto Vanti. O cronograma e os
pontos para a prova seguem em anexo. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o referido “Ad referendum”. 16º ASSUNTO: Aprovação
“Ad Referendum” referente a alteração curricular – Curso de Gestão de Cooperativas -
A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação do Ad
Referendum nº 21/2017, o qual trata-se sobre a alteração curricular no curso de
Gestão de Cooperativas, onde algumas disciplinas serão excluídas, outras realocadas
e inclusas novas, conforme documento em anexo. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade o referido “Ad referendum”. 17º ASSUNTO:
Solicitação de participação em banca – Interessada Prof.ª Lívia D’Ávila - A Diretora
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Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação de
participação em banca, da Prof.ª Lívia D’Ávila. A mesma estará participando em
Banca no dia 21 de fevereiro de 2017, na UFPEL. Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 18º ASSUNTO:
Informativo sobre aprovação no processo de Doutorado – Interessada Prof.ª Márcia
Umpierre - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para conhecimento
de todos a aprovação no processo de Doutorado em Educação Ambiental da FURG,
da Prof.ª Márcia Umpierre, a qual neste primeiro momento não irá solicitar
afastamento pois conseguirá conciliar suas atividades com o doutorado neste
semestre. O tema foi exposto e os membros entenderam, encaminhando a informação
para registro nesta Ata. 19º ASSUNTO: Abertura de Edital para concurso de professor
substituto - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
abertura de Edital para concurso de professor substituto conforme segue: 1) 1 (uma)
vaga para SLS, em razão do afastamento da Prof.ª MSc. Larissa Tavares. ÁREA DO
CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas; MATÉRIA(S)/DISCIPLINA(S): Gestão
e Cooperativas; REQUISITO MÍNIMO PARA INGRESSO: Graduação em
Administração ou Bacharel em Gestão de Cooperativas com Mestrado em
Administração ou Mestrado em Gestão de Cooperativas ou Mestrado em
Desenvolvimento Rural ou Mestrado em Ciências Sociais ou Mestrado em Sociologia
ou Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social ou Mestrado em Desenvolvimento;
BANCA EXAMINADORA: Liandra Peres Caldasso (Presidente), Adriana Paola
Paredes Penafiel (titular), Márcio André Leal Bauer (titular), Anne Pinheiro Leal
(suplente). 2) 1 (uma) vaga para SVP, em razão do desligamento do Prof. Carlos
Frantz. ÁREA DO CONHECIMENTO: Administração; MATÉRIA(S)/DISCIPLINA(S):
Fundamentos da Administração, Administração Financeira e Orçamentária;
REQUISITO MÍNIMO PARA INGRESSO: Graduação em Administração; BANCA
EXAMINADORA: Alexandre Costa Quintana (Presidente), Fernando Rafael Cunha
(titular), Ana Paula Capuano (titular), Márcio André Leal Bauer (suplente). 20º
ASSUNTO: Solicitação de afastamento temporário - Interessado Prof. Lucas
Cerqueira. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
solicitação do Prof. Lucas Cerqueira para afastamento temporário em razão da
necessidade de preparativos e defesa de sua tese a ocorrer na data entre 25/02 a
13/03 em Salvador - BA. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida solicitação. 21º ASSUNTO: Aprovação de parecer do projeto
de criação de disciplina “Análise Insumo-Produto e Aplicações à Economia do Mar”,
para fazer parte do elenco de disciplinas do curso de Mestrado em Economia Aplicada
/ PPGE_Mar-ICEAC – Interessadas Prof.ªs Dr.ª Patrízia Abdallah e MSc. Andréa Bento
Carvalho. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Gibran da Silva
Teixeira, por intermédio do Parecer 02/2017 aprovou o relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “Na proposta de criação da referida disciplina, o objetivo é fornecer aos
alunos o conhecimento dos modelos de insumo-produto (modelos I-O), de modelos integrados
de insumo-produto, além de fornecer uma introdução básica da modelagem de equilíbrio geral
computável. Assim, nesta disciplina o objetivo é apresentar e discutir a estrutura teórica dos
modelos I-O e suas aplicações práticas, com base na teoria e estudos presentes, destacando
na proposta que as aplicações práticas planejadas no programa desta disciplina serão
direcionadas a temas de pesquisa focados, especialmente, em aspectos e problemas
analíticos da economia costeira e marinha – economia do mar, ou ainda, noutra terminologia,
economia oceânica. As proponentes ressaltam que este curso é voltado para a aplicação
prática da teoria e trabalhando com problemas econômicos no âmbito da economia do mar.
No documento da proposta de criação constam a Carga Horária (de 45 horas), Objetivo,
Ementa, Aulas e Sistema de Avaliação, Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar.” A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
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unanimidade o parecer. ASSUNTOS GERAIS: 1) As servidoras, Técnico Administrativo,
Juliana Teixeira e Paula Marca, informaram sobre o cronograma de aquisição de material,
referente ao exercício deste ano de 2017, com seus respectivos prazos, conforme documento
em anexo, sendo que o mesmo será enviado via e-mail para todos os professores. 2)  Foi
proposto, pela Secretaria e pela Direção desta Unidade, a necessidade de se definir um prazo
de entrega dos “pareceres das câmaras”, para encaminhamentos à reunião deste Conselho, e
ficou determinado a entrega dos mesmos em todas as segundas-feiras que antecedem a
referida reunião deste Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e
lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.

                Juliana de A. M. Teixeira 
Secretária 

Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 
Presidente 
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