
    
 

 

 

Conselho Técnico Administrativo 

 
Conselho Técnico Administrativo - 120ª Reunião Ordinária  

Sala 41 - Bloco A 
 

26 de abril de 2017 - 10h00 
 

RReessuummoo  ddaass  ddeecciissõõeess  
 
 
ORDEM DO DIA 
 

1. Referendar 

Termo de doação para Adoção de Espaço Físico e Equipamentos e/ou Prestação de Serviços - dentro do 

Programa "Parceiros da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP" 

pela FUNDACE - Adoção de Espaço Físico - Instalação de estúdio para gravação e transmissão de aulas ao 

vivo nas salas 44, 45 e 46 do Bloco A, conforme layout e memorial anexos. 

Aprovado "ad referendum" do CTA: 03/04/17 

Decisão: Referendado 

2. Renovação do Estágio de Experimentação no RDIDP 

Parecer do Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro sobre o relatório de atividades e projeto de pesquisa, 

para fins de renovação no estágio de experimentação no RDIDP, do Prof. Dr. Daniel Domingues dos Santos. 

Aprovação do CREC: 19/04/17. 

Decisão: Colocado em votação o parecer é aprovado, com abstenção do sr. Matheus Carlos da Costa. 

3. Parecer do Prof. Dr. Júlio Manuel Pires sobre o relatório de atividades e projeto de pesquisa, para fins de 

renovação no estágio de experimentação no RDIDP, do Prof. Dr. Luciano Thomé e Castro.  

Aprovação do CRAD: 07/04/17. 

Decisão: Colocado em votação o parecer é aprovado, com abstenção do sr. Matheus Carlos da Costa. 

4. 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, de segundas às quintas-feiras, para realização de pós-doutoramento na Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP. 

Aprovação do CRAD: 07/04/2017 

Decisão: Aprovado 

5. Discussão 

Espaço selecionado pela funcionária Áurea Aparecida Siscati para a transferência do Serviço de 

Contabilidade. 



    
 

 

 

Conselho Técnico Administrativo 

 

Decisão: Após uma longa discussão fica deliberado que: 

 Transferência do Serviço de Contabilidade para a sala 36 do bloco A; 

 Transferência da Seção de Material integrada com a Tesouraria, para o espaço que será deixado pelo 

Serviço de Contabilidade; 

 Transferência do Escritório de Apoio à Pesquisa para o espaço a ser deixado pela Seção de Material; 

 Irá conversar com as entidades estudantis para explicar a atual situação; 

 Irá solicitar ao Fabiano que verifique se há alguma possibilidade de remanejar o almoxarifado e arquivo 

que ainda se encontram na casa 10, entre a sala onde ficava o serviço de reprografia, a antiga sala de RH 

no subsolo do bloco B2, e na sala 41. Após esse posicionamento conseguirá verificar onde as entidades 

estudantis poderão ser remanejadas. Por ora, pedirá que elas saiam o mais rápido possível da casa 10. 

6. Projeto de reforma da Sala 17 do Bloco B1 

Decisão: Aprovado. 

7. Proposta do sr. representante dos funcionários técnicos-administrativos para a adequação de 

infraestrutura do refeitório e copa. 

Decisão: Tendo em vista as restrições orçamentárias, será solicitada à área administrativa que verifique junto 

às demais dependências da FEA-RP se há algum refrigerador disponível para ser realocado para a copa do 

bloco B2. Caso não seja possível a realocação, será dada prioridade a aquisição de um refrigerador, cujo 

valor  será solicitado a Fundace. O conversor digital com antena interna UHF e o e microondas serão 

solicitados oportunamente. 

8. Projeto de vigilância com câmeras IP. 

Decisão: Retirado de pauta. Será solicitado ao sr. chefe da Seção de Informática um orçamento atualizado, 

com alternativas propostas. 

9. Proposta da Comissão de Relações Internacionais para nova política de utilização da taxa de overhead do 

curso de verão "Brazilian Business & Culture Program - FEA-RP Summer School". 

Decisão: Aprovada 

 

PAUTA SUPLEMENTAR 

10. Requisições - abril/2017. 

Decisão: Aprovado 
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11. Doação de equipamentos de Informática pelo Prof. Dr. Luiz Guilherme Dacar da Silva Scorzafave. 

 

Equipamento Valor (R$) 

Computador Dell Modelo Inspiron 3647 3.111,34 

Monitor Del Modelo SE2216H 529,65 

Computador Dell Modelo Inspiron 3647 3.111,34 

Monitor Del Modelo SE2216H 529,65 

Computador Dell Modelo Inspiron 3647 3.113,00 

Monitor Del Modelo SE2216H 529,94 

 10.924,92 

 

Decisão: Aprovado 

 


