Conselho Técnico Administrativo
Conselho Técnico Administrativo - 116ª Reunião Ordinária
Sala 30 - Bloco A
23 de novembro de 2016 - 10h00
Resumo das decisões
ORDEM DO DIA
1. Referendar a decisão "ad referendum" do CTA sobre a aprovação do edital para a contratação de um docente
temporário para o Departamento de Contabilidade.
Decisão: Referendado
2. Solicitação do Prof. Dr. 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: Aprovação do mérito da solicitação do espaço para o grupo de pesquisa Public Sector Accounting &
Governace in Brazil (PSAGiB), na casa 9 - salas 40 e 41. Entretanto, em virtude do aguardo da análise da PUSPRP sobre o Relatório de Utilização das Casas 08, 09 e 10, enviado recentemente, será solicitado que o Prof. Dr.
André Carlos Busanelli de Aquino aguarde o posicionamento daquela Prefeitura.
3. Projeto do Centro Acadêmico Flaviana Condeixa Favaretto, para implantação de uma central de carregadores na
FEA-RP.
Decisão: Aprovação do mérito. A implantação do projeto ficará condicionada a consulta a Procuradoria Geral da
USP, a fim de garantir a isenção da FEA-RP quanto à possibilidade de responsabilização de furto, caso esta
situação ocorra. O projeto final deverá ser apresentado ao CTA.
4. Política de monitoria para 2017.
Decisão: A política para contratação de monitor da FEA-RP em 2017 será a mesma implantada em 2016: "as
monitorias serão financiadas com recursos dos departamentos, os quais terão autonomia para decidir o número de
monitores necessários para o desenvolvimento de suas atividades."
Apenas os projetos da Diretoria que necessitarem de monitores serão subsidiados com recursos desta
administração.
As remunerações e respectivas cargas horárias também não serão alteradas, a saber:
Monitoria

Carga horária (semanal)

Remuneração

Graduação

20

R$ 450,00

Pós-Graduação

10

R$ 450,00

Pós-Graduação

20

R$ 900,00
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5. Solicitação do Sr. Presidente da Comissão de Pesquisa para a contratação de monitores para o Centro de
Informações da FEA-RP - CInfo.
Decisão: Retirado de pauta. O Prof. Walter irá conversar com o Prof. André Costa sobre a real necessidade de dois
monitores para o CInfo, uma vez que a demanda de usuários que frequenta o local é extremamente baixa.
6. Aquisição de sachês para a máquina de café da diretoria e sala de docentes.
Decisão: A aquisição é aprovada utilizando-se recursos da receita. Será solicitado ao sr. Assistente Administrativo
a elaboração de uma proposta de substituição dos serviços de copeiragem.
7. Agenda das reuniões do Conselho Técnico Administrativo em 2017.
Decisão: Aprovada.

