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Resumo das decisões
Item
1.1 – Procedimento para pedidos de afastamento
Referência: DRH/CIRC/038/2015
Tendo em vista a implantação do fluxo de trabalho automatizado de afastamento
no sistema Marteweb, o DRH disponibilizará, a partir de 23/11/2015, as
modalidades de:
 Afastamento de servidor técnico-administrativo por até 30 dias no país
 Afastamento de docente por até 30 dias no país ou no exterior.
Para o afastamento de docentes foi criado um campo opcional para indicação do
docente substituto, para o exercício das atividades, que poderá ou não ser
preenchido, conforme definição de cada Unidade (se o campo for preenchido, o
sistema enviará um e-mail ao docente indicado para que este se manifeste sobre
a substituição).

1.2 – Afastamento – Prorrogação
Processo: 2015.1.51.81.7
Interessada: Irene Kazumi Miura
Solicitação de prorrogação de afastamento para o período de 01/1/16 a 31/12/16,
a fim de continuar a exercer o cargo de Secretária Adjunta da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, sem prejuízo de vencimentos, das demais
vantagens do cargo e sem prejuízo das atividades didáticas.
Aprovado pelo CRAD em 10/11/15.
1.3 - Afastamento – Relatório
Processo: 2007.1.308.81.0
Interessado: Carlos Roberto de Godoy
Apresenta relatório de afastamento, referente ao período de 01/8/2014 a
22/8/2015, para realização de pós-doutorado na University of Texas at Austin,
EUA.
Parecer: favorável emitido pelo Prof. Dr. Jefferson Donizeti Pereira Bertolai
Aprovado pelo CRCC em 22/10/2015.
1.4 – Renovação de Estágio de Experimentação no RDIDP
Processo: 2015.1.1052.81.7
Interessado: Cláudio Ribeiro de Lucinda
Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro.
Aprovado pelo CREC em 11/11/2015.
Apresenta relatório de atividades desenvolvidas no RDIDP, bem como projeto de
pesquisa.

Decisão
O CTA decidiu, por unanimidade, que os
pedidos de afastamento dos docentes por
até 30 dias no país ou no exterior não
necessitam ter o campo do docente
substituto preenchido no sistema.
Deliberou, ainda, que o prazo para o
docente solicitar o afastamento automatizado será determinado, por ora, pelas
chefias imediatas. Será encaminhada uma
consulta ao setor responsável a fim de
verificar se é possível inserir no sistema
um prazo mínimo de antecedência da data
do afastamento para que os pedidos
possam ser cadastrados pelos solicitantes
e avaliados pelas chefias em tempo hábil.

Aprovada

Aprovado

Aprovada
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1.5 - Renovação de Estágio de Experimentação no RDIDP
Processo: 2009.1.1190.81.4
Interessada: Elizabeth Krauter
Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Amaury Patrick Gremaud
Aprovado pelo CRAD em 10/11/2015.
Apresenta relatório de atividades desenvolvidas no RDIDP, bem como projeto de
pesquisa.
1.6 - Renovação de Estágio de Experimentação no RDIDP
Processo: 2015.1.193.81.6
Interessada: Lara Bartocci Liboni Amui
Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Amaury Patrick Gremaud
Aprovado pelo CRAD em 10/11/2015.
Apresenta relatório de atividades desenvolvidas no RDIDP, bem como projeto de
pesquisa.
1.7 – Prorrogação de claro e contrato docente
Processo: 2015.1.1009.81.4
Interessada: Helenita Rodrigues da Silva Tamashiro
Departamento de Administração solicita prorrogação do claro e contrato da
interessada de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, em substituição à Profa.
Dra. Irene Kazumi Miura, cujo pedido de afastamento foi prorrogado pelo mesmo
período.
1.8 – Processo seletivo para contratação docente em caráter temporário –
abertura de edital
Interessado: Departamento de Economia
Edital de abertura de processo seletivo para contratação de professor doutor
temporário, jornada de 12 horas semanais até 31/7/2016, em substituição ao Prof.
Dr. Milton Barossi Filho.
Diciplinas:
REC2210 Introdução à Macroeconomia
REC2104 Teoria Econômica
Prova escrita – não eliminatória
Pesos das provas: Escrita – 4; Didática – 6
Programa: Especialidade Teoria Econômica
1. Preferência e utilidade
2. Produção e custos
3. Mercados em concorrência perfeita
4. Monopólio
5. Teoria dos jogos e concorrência imperfeita
6. Equilíbrio geral e bem-estar social
7. Teorias Keynesianas de flutuações
8. Macroeconomia internacional e os regimes cambiais
9. Consumo
10. Investimento
11. Inflação e política monetária
12. Modelos de crescimento econômico
Bibliografia: livre
Referendado pelo CREC em 11/11/2015.
Aprovado ad referendum do CTA.

Aprovada

Aprovada

Aprovado

Ratificado
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1.9 – Processo seletivo para contratação docente em caráter temporário –
comissão de seleção
Interessado: Departamento de Economia
Comissão de seleção do processo seletivo para contratação de professor doutor,
em caráter temporário, jornada de 12 horas semanais, em substituição ao Prof.
Dr. Milton Barossi Filho.
Titulares:
Profa. Dra. Roseli da Silva REC/FEA-RP/USP
Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti RAD/FEA-RP/USP
Profa. Dra. Lara Bartocci Liboni Amui - RAD/FEA-RP/USP
Suplentes:
Prof. Dr. Jefferson Donizeti Pereira Bertolai - REC/FEA-RP/USP
Prof. Dr. Carlos Roberto de Godoy - RCC/FEA-RP/USP
Prof. Dr. Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi - RCC/FEA-RP/USP.
Aprovado pelo CREC em 11/11/2015.
1.10 – Monitoria – contratação
Interessado: Comissão de Pesquisa
Solicitação da CPq de contratação de dois monitores de graduação, com carga
horária semanal de 20 horas cada. Os monitores atuarão em horários alternados,
para atendimento ao público por 8 horas no Centro de Informação da FEA-RP –
Cinfo.
1.11 – Doação de material permanente à FEA-RP.
Interessado: FEA-RP/USP
Doação do equipamento de audioconferência do Departamento de Contabilidade
para a FEA-RP, com prioridade de uso para o RCC.
O equipamento é composto por:
2 microfones
1 pedestal de microfone
1 placa de som
1 cabo Hills de 4 metros
1.12 – Alocação provisória de sala para o Serviço de Contabilidade da FEARP/USP.
Solicitação da Chefe do Serviço de Contabilidade da FEA-RP de mudança
provisória do referido setor, até que sejam solucionados os problemas de
funcionamento do elevador do bloco B2.

1.13 – Contratação de estagiário para a Diretoria.
1.14 – Discussão.
Redefinição das cotas de Xerox e impressão.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Encaminhar à SEF solicitação de projeto
para melhoria de acessibilidade dos
prédios da FEA-RP;
Alocar a funcionária, provisoriamente, em
alguma sala do bloco A, quando o
elevador apresentar problemas;
Definir junto à área administrativa, um
protocolo para casos de emergência que,
eventualmente, ocorrerem com qualquer
usuário no elevador.
Aprovado
Os docentes terão direito a 400 cópias/
impressões mensais cada, e cota livre
para cópias/impressões de materiais de
avaliação;
Os Departamentos terão uma cota mensal
de 3000 cópias/impressões cada.
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Pauta Suplementar
1.1 – Doação de material permanente à FEA-RP.
Processo: 15.1.1280.81.0
Interessado: FEA-RP
Termo de doação de material permanente adquirido pelo Prof. Dr. Ricardo Luiz
Menezes da Silva, com recursos FAPESP.
Descrição do material a ser doado:
- 1 (um) computador tipo micro, marca LG, modelo All in One 27v745-GBK71P1 –
R$3.799,05
- 1 (um) Nobreak marca APC, mmodelo BZ700-BR 700VA; 115v – R$312,67
Valor total do material doado: R$ 4.111,72
1.2 – Processo seletivo para contratação docente em caráter temporário –
inscrição.
Interessado: Departamento de Economia
Candidato: Matheus Silveira Franco
Parecer: favorável emitido pela Profa. Dra. Roseli da Silva, presidente da
comissão de seleção.

Aprovado

Aprovado

