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ATA Nº 05/2017

Aos 11 dias do mês de maio 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 Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval,
Vice-Diretora do ICEAC; Prof.ª Dr.ª Flávia Regina Czarneski Costa, Coordenadora 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
Economia; Prof.ª MSc. Cíntia Pinto Cesar, Coordenadora do Curso de Comércio
Exterior; Prof.ª Dr.ª. Liandra Caldasso, Coordenadora do Curso de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas; Prof. Dr. Vilmar Tondolo, Coordenador do Curso de
Mestrado Acadêmico em Administração; Prof. MSc. Alexandre Quintana, Coordenador
do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Gibran Teixeira, Coordenador do
Curso de Mestrado em Economia; Prof.ª MSc. Gabriela Dias e Prof. Dr. Walter Nunes
Oleiro, representado os docentes do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Paulo
Lessa, representando os docentes do Curso de Ciências Econômicas; Assistentes
Administrativos Antônio M. Giambastiani, Paula Marca Antunes e Administradora
Fernanda Geri B. Hobus, representando os técnicos administrativos. CONVIDADOS:
Prof. Dr. Samuel Bonato; Prof. Dr. Gabrielito Menezes; Prof.ª MSc. Desirée Fripp dos
Santos. INSERÇÃO DE PAUTA: 1) Solicitação de liberação para atividade externa –
interessadas Prof.ª Lívia D’Avila e Prof.ª Ana Paula Capuano Cruz; 2) Orçamento
2017 e Revisão do 10º assunto da Ata 13/2016 que trata do Orçamento 2016 e regras
para distribuição dos recursos. 1º ASSUNTO: Aprovação da ata anterior. A ata foi
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2º ASSUNTO: Aprovação “Ad
Referendum” da homologação de candidatos aprovados nos Concursos do Edital
16/2017 – Proc. 23116.000922/2017-71 (Concurso para professor temporário – 1 vaga
para o Campus de São Lourenço do Sul e 1 vaga para o Campus de Santa Vitória do
Palmar). A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah fez a leitura dos memorandos
104/2017 e 105/2017 referentes às homologações dos candidatos aprovados no
concurso de Edital 16/2017 – Proc. 23116.000922/2017-71 – Área Gestão e
Cooperativas e Área Fundamentos de Administração, respectivamente. Conforme o
Mem. 104/2017 os candidatos aprovados no referido concurso são os seguintes: “1º
lugar – Patrícia Tometich e 2º Lugar – Cristiane Simões Netto Costa”. De acordo com
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o Mem. 105/2017 a candidata aprovada no concurso foi: “1º lugar – Sarah Heidtmann
Avila”. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade os “Ad
Referendum”. 3º ASSUNTO: Aprovação do Proc. 23116.00951/2016-04 referente ao
Concurso Público para Docente (vaga do Prof. Francisco Branco). A Diretora Prof.ª
Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah realizou a leitura do Relatório Sucinto do Concurso o qual
descreve como Conclusão o que segue: “O Edital nº 02, publicado em 10 de janeiro
de 2017, instaurou concurso público para seleção de Professor Adjunto A, classe A,
nível 1, 40 horas, dedicação exclusiva, área do conhecimento Administração, matérias
Teoria Geral da Administração, Análise das Demonstrações Financeiras e
Administração financeira, do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis – ICEAC. A candidata presente à prova escrita não obteve nota mínima
para proceder às fases seguintes do concurso, sendo o concurso considerado
encerrado e sem candidatos aprovados.”. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o processo. 4º ASSUNTO: Aprovação de Parecer
09/2017 – Alteração Curricular do Curso de Graduação de Ciências Econômicas –
Interessado Prof. Tiarajú Freitas.  A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e
Administração do ICEAC, Prof.ª Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza, por
intermédio do Parecer 09/2017, aprovou o relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O Curso de Ciências Econômicas realizou, via Núcleo Docente
Estruturante – NDE, uma nova avaliação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC. A
última mudança do QSL ocorreu no primeiro semestre de 2015 e já havia sido
projetada uma análise após um ano de operação do novo QSL. Neste sentido, o curso
propõe, neste momento, alguns ajustes importantes para o processo de formação
profissional dos acadêmicos.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer.  5º ASSUNTO:
Aprovação de Parecer 10/2017 – Projeto NAF Itinerante – Interessada Prof.ª Giovana
Flores Souza. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do
ICEAC, Prof.ª Anne Pinheiro Leal, por intermédio do Parecer 10/2017, aprovou o
projeto e apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto de extensão já está em
andamento desde abril de 2017, com duração de atividades até junho de 2017.
Mostra-se uma profícua oportunidade de qualificação dos discentes envolvidos, bem
como dos TAEs e público em geral. Prevê a regionalização do trabalho desenvolvido
pelo NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o que vai ao encontro do objetivo de
atender as necessidades da comunidade acadêmica, das pessoas físicas de baixa
renda e das micro e pequenas empresas, bem como, das iniciativas promovidas pela
Receita Federal do Brasil com o projeto de educação fiscal no âmbito universitário.” A
Câmara acompanha o voto da relatora. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. 6º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 11/2017
– Projeto Análise da documentação para o Subprograma de Assistência Básica na
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) – Interessada Prof.ª Ana Paula Capuano
da Cruz. A relatora da Câmara de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC,
Prof.ª Anne Pinheiro Leal, por intermédio do Parecer 11/2017, aprovou o projeto e
apresentou a seguinte fundamentação: “O projeto de extensão já está em andamento
desde março de 2017, com duração de atividades até maio de 2017. Mostra-se uma
profícua oportunidade de qualificação dos discentes envolvidos, bem como dos
assistentes sociais da PRAE envolvidos no processo de concessão de pedidos de
assistência básica. Também prevê, para além de eventos de formação com técnicos
da universidade, elaboração de materiais explicativos – folders e vídeos – que
permanecerão como importantes fontes de informação, em especial ao público de
estudantes que futuramente almejam o benefício em questão como condição para
realização dos estudos superiores.” A Câmara acompanha o voto da relatora. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 7º
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ASSUNTO: Aprovação de Parecer 12/2017 – Relatório final da Semana Acadêmica
de Contábeis – Interessado Prof. André das Neves Dameda. O relator da Câmara de
Graduação, Extensão e Administração do ICEAC, Prof. Tiarajú Alves de Freitas, por
intermédio do Parecer 12/2017, aprovou o relatório e apresentou a seguinte
fundamentação: “O objetivo do evento foi de reunir os discentes, docentes e
profissionais da área de Ciências Contábeis internos e externos à FURG para
atividades científicas e profissionais com o fim de debater temas importantes
referentes à legislação contábil e fiscal. O evento também visou valorizar a ciência
contábil através da divulgação de ferramentas técnicas. Por fim, a XV SACC visou
fornecer um ambiente de confraternização e de interação cultural para a, também
importante, formação humana dos futuros bacharéis em Ciências Contábeis”. A
Câmara acompanha o voto do relator. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o relatório. 8º ASSUNTO: Aprovação de Parecer 08/2017
– 1º Relatório de Afastamento para realização de Curso de Doutorado – Interessada
Prof.ª Larissa Ferreira Tavares. O relator da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação
do ICEAC, Prof. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, por intermédio do Parecer 08/2017,
foi favorável ao relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “o relatório de
afastamento do primeiro mês apresenta o Plano Inicial de Estudos com a matrícula
nas disciplinas obrigatórias do curso de doutoramento”. A Câmara acompanha o voto
do relator. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o
relatório.  9º ASSUNTO: Aprovação solicitação de participação em bancas e para
conclusão de Coorientação de Tese – Interessado Prof. Vilmar Tondolo. A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação do Prof.
Vilmar Tondolo para participação em duas bancas na Universidade de Caxias do Sul e
a conclusão de Coorientação de tese no PPGA da mesma Universidade. Os membros
do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 10º
ASSUNTO: Aprovação solicitação de participação em banca – Interessada Prof.ª
Ketle Paes. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a
solicitação da Profª Ketle Paes, para participação de banca na Universidade Federal
de Pelotas. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida solicitação. 11º ASSUNTO: Aprovação solicitação de participação em evento
e apresentação de artigo – Interessado Prof. Lucas Cerqueira. A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação do Prof. Lucas
Cerqueira para participação em evento a realizar-se entre os dias 22 a 25 de maio na
Universidade de São Paulo. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por
unanimidade a referida solicitação. 12º ASSUNTO: Aprovação de contratação de
professor temporário para ocupar a vaga do Prof. Aléssio Almada (Campus de São
Lourenço do Sul) - A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah fez um breve relato a
respeito do convite realizado pelo Vice-Reitor Danilo Giroldo e aceito pelo Prof.
Aléssio Almada para trabalhar em tempo integral no Programa de Inovação
Tecnológica da FURG (Empreendedorismo e Incubação de Empresas), tendo como
consequência o afastamento do professor das atividades docentes no Campus de São
Lourenço do Sul.  Neste relato, a Diretora do ICEAC esclareceu aos membros do
Conselho e colegas presentes que, ao reunir com os colegas da Propesp (Professor
Eduardo Secchi – Pró-Reitor de Pesquisa e Profa. Danúbia Espíndola), com o
Vice-Reitor da Universidade Prof. Danilo Giroldo, com o Professor do ICEAC Aléssio
Almada, e com a Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas,
Profa. Liandra Caldasso, tentou argumentar que esta decisão de afastamento de um
professor recém-concursado (no caso, o Prof. Aléssio Almada), que exerce suas
atividades junto ao curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas no Campus de
São Lourenço do Sul, sendo que há somente cinco professores do Instituto locados
para atuarem neste respectivo curso, e que este curso está em processo de
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reconhecimento e em seu segundo ano de criação, ou seja, este afastamento do
Professor Aléssio Almada não é oportuno no momento e, se tivesse de ser afastado o
referido Professor, que fosse pelo Conselho do ICEAC com concordância dos
membros deste, fato que não ocorreu, evento este ressaltado nesta reunião pelo
Vice-Reitor da FURG, que por se tratar de um convite direto da Vice-Reitoria da FURG
e com decisão de aceite também do Professor Aléssio, não caberia ao Conselho do
ICEAC qualquer decisão. Após sua explanação sobre o assunto, a Diretora traz este
assunto ao Conselho do ICEAC, fazendo questão de registrar sua opinião contrária ao
afastamento do Professor Aléssio de suas atividades docentes, com base em sua
argumentação, e considerando também ter escutado o grupo de professores do
ICEAC que atua no campus de São Lourenço do Sul, que também se manifestou
insatisfeito com este afastamento, levando em conta o reduzido número de
professores atuando no curso de Tecnologia de Gestão em Cooperativas (situação
atual dos docentes do ICEAC neste curso: dois professores efetivos na ativa, um
afastado para pós-graduação em nível de doutoramento, e um liberado para
doutoramento, porém, em sala de aulas – ou seja, cursando doutorado e não
afastado). Na sequência, a Diretora informou ao Conselho do ICEAC que, como forma
de amenizar a questão, foi disponibilizada uma vaga para professor temporário a ser
ocupada em substituição do Professor Aléssio, vaga esta oriunda do Instituto de
Oceanografia (vaga institucional, que o Prof. Eduardo Resende Secchi tem direito por
ocupar cargo de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação). Além disso, a Prof.ª
Patrízia lembra ao Conselho que nesta presente reunião, de hoje, respectivamente no
segundo assunto, foi aprovado o resultado final do Concurso para Professor
Temporário do Campus de São Lourenço do Sul, o qual obteve duas candidatas
aprovadas, sendo assim, de imediato, para preencher esta vaga cedida pelo IO não
há necessidade de abertura de Edital, uma vez que há a possibilidade de se
aproveitar a segunda candidata aprovada para a vaga do referido professor. Diante do
exposto, passou-se à única opção de contratação de professor temporário para
ocupar a vaga do Prof. Aléssio Almada. Os membros do Conselho da Unidade,  por
unanimidade, entenderam a razão desta contratação. 13º ASSUNTO: Aprovação da
solicitação de afastamento para evento no Exterior – Interessados Prof. Tiarajú Freitas
e Prof. Gibran Teixeira.  A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para
aprovação a solicitação do Prof. Tiarajú Freitas e do Prof. Gibran Teixeira para
participação em evento a realizar-se na semana do dia 10 de julho de 2017, em
Lima/Peru. Os membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade a
referida solicitação. 14º ASSUNTO: Solicitação de liberação para atividade externa –
interessadas Prof.ª Lívia D’Avila e Prof.ª Ana Paula Capuano da Cruz. A Diretora
Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah colocou para aprovação a solicitação da Prof.ª Lívia
D’Avila e da Prof.ª Ana Paula Capuano da Cruz para participação de Congresso em
Curitiba/PR entre os dias 28 a 30 de maio. Os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade a referida solicitação. 15º ASSUNTO: Orçamento 2017 e
Revisão do 10º assunto da Ata 13/2016 que trata do Orçamento 2016 e regras para
distribuição dos recursos. A Diretora Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah apresenta ao
Conselho o Orçamento 2017 da FURG para o ICEAC, que ainda será objeto de
análise e aprovação no COEPEA nesta próxima sexta-feira, dia 12 de maio de 2017.
Relata que o total liberado no ano 2017, para o ICEAC, foi de R$67.199,40, sendo
70% para Custeio (R$47.039,58), e 30% para Despesas e Diárias (R$20.159,82).
Retomando às regras para distribuição interna dos recursos no ICEAC, a Direção
informa sobre a descentralização da aplicação dos recursos de Diárias e Despesas,
dividindo o montante liberado em quatro partes iguais de R$5.039,95 a serem geridos
por cada Núcleo de Área do Instituto  e pela Direção do ICEAC, cada qual com uma
destas partes. Ressalta, também, quanto às regras para solicitação e distribuição, a
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Direção do ICEAC que: “Regras para Distribuição dos recursos deve ser via Núcleos
de Área, em reunião com seus respectivos membros e participantes. O procedimento
para solicitação dos recursos pelos docentes do ICEAC é via site do ICEAC, utilizando
formulário próprio, entregue à Secretaria Administrativa, e esta repassa aos
Representantes (líderes) dos Núcleos de Área em que o demandante está vinculado,
para discutirem com seus respectivos membros e constituintes da área. As decisões
de distribuição do recurso serão decididas em reunião de área, usando as estruturas
dos Núcleos respectivos a cada área. Importante enfatizar que a operacionalização da
solicitação para uso dos recursos deve ser enviada por e-mail ao ICEAC, usando
formulário próprio para tal (anexado no site do ICEAC), com documentos digitalizados,
comprobatórios de convites/aprovações em eventos, pois assim que chegar à
Secretaria Administrativa do ICEAC, a demanda será repassada ao Representante do
Núcleo de Área do solicitante, para análise com o grupo sobre a respectiva demanda.
E, quando decidido pelo fato, o Representante do Núcleo de Área deve retornar
resultado da decisão à Secretaria Administrativa, para que seja providenciado o
repasse da verba e confirmação de documentação necessária, ou até mesmo, a
informação de negação do recurso, se for o caso.” Os membros do Conselho da
Unidade aprovaram por unanimidade a proposta da Diretora. ASSUNTOS GERAIS: 1)
O Prof. Walter Oleiro sugere às Câmaras do ICEAC seguirem um padrão em seus
pareceres e que, ao invés do relator utilizar os termos “aprova/reprova”, usar em seus
votos os termos  “favorável/desfavorável”. Além disso, seguindo as sugestões de
membros das Câmaras, o Prof. Alexandre Quintana aponta que os pareceres
poderiam ter uma maior explanação/especificação sobre os assuntos descritos para
uma melhor compreensão de seus leitores. 2)  A Administradora Fernanda Geri B.
Hobus informa sobre a 1ª Edição do Boletim Informativo ICEAC/CIP e solicita aos
Núcleos de Área que enviem notícias sobre suas respectivas área. Ademais,
comunica que a 2ª Edição está prevista para os meses de Julho/Agosto. A Profª
Patrízia Raggi Abdallah e o Prof. Gibran Teixeira enfatizam a importância
representada pelo Boletim como forma de divulgação do Instituto em todas as suas
áreas de atuação. 3) O Prof. Alexandre Quintana traz informações a respeito da
Revista SINERGIA, relatando que a mesma foi aceita na base do DOAJ e que a
bolsista do Curso de Biblioteconomia está fazendo a inserção na referida base. 4) O
Prof. Tiarajú Freitas solicita substituição de sua participação como membro da Câmara
de Graduação, Extensão e Administração do ICEAC. A Prof.ª Patrízia, diante da
solicitação do professor, encaminha à Área de Economia para que esta indique um
novo membro para a Câmara. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.

 

 

 

   Paula Marca Antunes           Secretária Prof.ª Dr.ª Patrízia Raggi Abdallah 
Presidente 
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