Conselho Técnico Administrativo
Conselho Técnico Administrativo - 115ª Reunião Ordinária
Sala 30 - Bloco A
26 de outubro de 2016 - 10h00
Resumo das decisões
ORDEM DO DIA

1. Parecer do Prof. Dr. André Lucirton Costa sobre o relatório de atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr.
André Carlos Busanelli de Aquino, durante o seu período de afastamento para desenvolver pesquisa na
Universidade de Birmingham, no período de 12/06 a 30/08/16, aprovado pelo Conselho do Departamento
de Contabilidade, em reunião de 13/10/16.
Decisão: Aprovado.
2. Reavaliação do pedido da Seção de Relações Internacionais para a contratação de um estagiário.
Decisão: Após votação, decide-se pela não contratação de um estagiário para o International Office, sendo
4 votos contrários e dois favoráveis.
3. Proposta de regulamentação sobre monitoria remunerada e voluntária da FEA-RP.
Decisão: Aprovada.
4. Reavaliação da portaria sobre monitoria remunerada e voluntária da FEA-RP.
Decisão: Aprovada.
5. Requisição de compras - outubro/2016.
Decisão: Aprovada.
6. Análise sobre a alteração de layout dos corredores de acesso às salas de docentes, em decorrência da
solicitação da Profa. Dra. Solange Garcia para afixar na parte externa da sala, ao lado da porta, um
quadro de avisos, medindo 50X70cm, para servir de espaço para comunicação pessoal de pesquisa,
eventos ou outros assuntos de interesse do docente.
Decisão: Após discussão, os srs. conselheiros aprovam a solicitação da Profa. Solange e define este
modelo como padrão, caso haja interesse de outros docentes.
7. Solicitação do Prof. André Carlos Busanelli de Aquino para utilizar as salas 40 e 41 da casa 09, para
instalação do Grupo de Pesquisa - Public Sector Accounting & Governance in Brazil (PSAGiB).
Decisão: A solicitação é retirada de pauta, uma vez que há interesse em reformar aquele espaço para
implantar um estúdio de gravação para aulas de EAD. Será verificado junto a Fundace sobre a
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possibilidade de viabilizar o projeto, e em caso negativo o espaço poderá ser ocupado pelo grupo do Prof.
André Aquino.
8. Relatório final para justificativa do uso das casas pelos grupos de pesquisa da FEA-RP.
Decisão: Aprovado, com sugestão do Prof. Márcio para alterar a redação do último parágrafo de modo a
torná-lo mais claro.
9. Reavaliação da proposta de instalação de sistema de controle nos blocos C1 e C2.
Decisão: Aprovado.
10. Controle da jornada de trabalho em decorrência do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP.
Decisão: Após discussão e votação (5 votos favoráveis e 1 voto contra do representante dos servidores
técnicos administrativos), fica decidido que: tendo em vista a previsão para 21/11/16, o início para o
registro de ponto, a portaria será publicada conforme a tabela abaixo, já alterados os horários de
funcionamento dos departamentos, por solicitação de seus respectivos chefes.
Oportunamente, caso haja necessidade de alterações, em função de adequações dos horários e novas
definições pelo DRH, a portaria será alterada.
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Diretoria
Departamento de Contabilidade
Departamento de Administração
Departamento de Economia
Assistência Técnica Acadêmica
Seção de Apoio Acadêmico
Serviço de Graduação
Serviço de Pós-Graduação
Seção de Estágios e Convênio
Seção de Apoio à Pesquisa
Assistência Técnica Administrativa
Seção de Expediente
Seção de Apoio Administrativo
Seção de Apoio Operacional
Assistência Técnica Financeira
Serviço de Contabilidade
Seção de Material
Seção de Tesouraria
Seção de Apoio Institucional
Seção Técnica de Informática

Horário de Atendimento
08h00 às 19h00
08h00 às 21h00
08h00 às 21h00
07h30 às 20h00
08h30 às 18h00
08h00 às 22h00
07h00 às 20h00
08h00 às 17h30
07h30 às 19h30
07h00 às 18h00
08h00 às 18h00
08h00 às 17h00
07h00 às 22h00
07h00 às 18h30
08h00 às 17h30
08h30 às 18h00
08h00 às 18h00
08h00 às 17h00
08h00 às 19h00
07h30 às 22h00

