Conselho Técnico Administrativo
Conselho Técnico Administrativo - 119ª Reunião Ordinária
Sala 41 - Bloco A
22 de março de 2017 - 10h00
Resumo das decisões
ORDEM DO DIA

1. Programa para abertura de edital do processo seletivo para contratação de Professor Contratado III
(Professor Doutor), em caráter temporário, junto ao Departamento de Administração, em substituição a
Profa. Dra. Cláudia Souza Passador.
Aprovação ad referendum do Departamento: 02/03/2017.
Aprovação ad referendum do CTA: 08/03/2017.
Decisão: Referendado
Solicitação de Servidor Técnico Administrativo dentro do Programa Renova.
Decisão: Referendado.
2. Afastamento - Nacional acima de 30 dias
Solicitação do Prof. Dr. Rogério Cerávolo Calia para afastar-se, sem prejuízos de vencimentos, no período de
01/07 a 31/12/2017, para realização de pós-doutoramento na Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.
Aprovação do CRAD: 10/03/2017
Decisão: Retirado de pauta, a pedido do Departamento.
3. Afastamento - Exterior acima de 30 dias
Solicitação do Prof. Dr. Luciano Thomé Castro para afastar-se, sem prejuízos de vencimentos, no período de
01/08/2017 a 31/07/2018, para realização de pós-doutoramento na Universidade de Purdue, em West
Lafayette, Indiana, EUA.
Aprovação do CRAD: 10/03/2017
Decisão: Aprovado
4. Relatório de afastamento de docente
Relatório de atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. Ildeberto Aparecido Rodelo, referente ao afastamento do
docente no período de março a dezembro de 2016, para exercer atividades como professor visitante na
Hochschule Neu-Ulm (HNU), em Neu-Ulm, Alemanha.
Parecerista: Prof. Dr. Fábio Barbieri
Aprovação do CRAD: 10/03/2017
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Decisão: Aprovado
5. Relatório Geral CERT
Relatório de Atividades Extra-RDIDP do Departamento de Contabilidade
Aprovação do CRCC: 08/03/2017
Decisão: Aprovado
6. Discussão
Proposta do RCC em substituir as salas 44, 45 e 46 do Bloco A, cedidas pelo CTA aquele Departamento, pela
sala 42 do mesmo bloco, e a ser ampliada de acordo com o layout anexado a esta solicitação, para que sirva
de espaço para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, com a instalação de estúdio para
gravação e transmissão de aulas ao vivo.
Decisão: Aprovado
7. Relatório Geral CERT
Relatório de Atividades Extra-RDIDP do Departamento de Economia
Aprovação do CREC: 15/03/2017
Decisão: Aprovado
8. Discussão
Solicitação da funcionária Áurea Aparecida Siscati para a transferência do Serviço de Contabilidade para o
subsolo do bloco B2 ou para o bloco A, bem como a assistência e demais seções da área financeira.
Decisão: Informar à funcionária que a Unidade dispõe das seguintes salas disponíveis: antiga sala do pessoal
de recursos humanos no subsolo do bloco B2, e sala 36 e 42 do bloco A, e que deverão ser encaminhadas
para análise, as medidas necessárias para ocupação de cada um dos espaços disponíveis, indicando os prós
e contras de cada opção. Desse modo, o CTA terá elementos para decidir qual a melhor alternativa. O Sr.
Matheus, representante dos servidores técnicos administrativos será o interlocutor com a Sra. Áurea para
informá-la sobre o encaminhamento dado.
9. Solicitação do Serviço de Graduação para contratação de estagiário por 20 horas semanais.
Decisão: Aprovada a solicitação da sra. chefe do Serviço de Graduação para a contratação de um estagiário,
em regime de 30 horas semanais, por 4 (quatro) meses, para atender a urgência da demanda de atividades
desse Serviço.
10. Proposta de substituição da TV da copa do bloco B2 por uma TV de LED 40" com conversor digital
embutido, bem como uma antena externa UHF para captação de sinal digital.
Decisão: retirado de pauta a pedido do sr. representante dos servidores técnicos-administrativos.
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11. Proposta para reposição ou fornecimento de uniformes para funcionários da FEA-RP.
Decisão: Aprovado o mérito da proposta de reposição ou fornecimento de uniformes para funcionários da
FEA-RP.
PAUTA SUPLEMENTAR
12. Sugestão de nomes para compor a Banca Examinadora de Processo Seletivo para contratação de
Professor Contratado III (Professor Doutor), em caráter temporário, junto ao Departamento de
Administração, em substituição à Profa. Dra. Cláudia Souza Passador.
Decisão: Aprovado
13. Requisições de compras - março/2017.
Decisão: Aprovadas

