Conselho Técnico Administrativo
Conselho Técnico-Administrativo - 132ª Reunião Ordinária (ATA)
Sala 30 - Bloco A
26 de setembro de 2018 - 14h00
Resumo das decisões

1. ORDEM DO DIA
1.1- Referendar
Pedido de prorrogação de claro docente para fins de renovação do contrato da
Profa. Dra. Paula Chaves Teixeira Pinto, docente temporário do Departamento
de Economia, aprovado ad referendum do CTA, em 14/09/2018.
Decisão: Referendado
1.2- Referendar
Pedido de renovação de contrato da Profa. Dra. Virginia Aparecida Castro,
docente temporária do Departamento de Administração, aprovado ad referendum
do CTA, em 04/09/2018.
Decisão: Referendado
1.3- Referendar
Alteração do escopo do projeto de reforma da sala 16, do bloco B1, solicitada pelo
Departamento de Economia e aprovada ad referendum do CTA, em 17/09/2018.
Decisão: Referendada
1.4- Discussão
Proposta da Assistência Técnica Financeira para que os saldos remanescentes dos
projetos de MBAs, abaixo de R$ 2.000,00, sejam recolhidos para a Diretoria da
FEA-RP, uma vez que a grande maioria desses projetos possui saldos com valores
irrisórios para realização de uma despesa, mas somados podem ser utilizados,
evitando-se que fiquem estagnados na receita própria da Unidade.
Decisão:
Após
discussão
é
aprovado
o
recolhimento
dos saldos remanescentes dos cursos de MBAs, com valor abaixo de R$ 2.000,00,
para a Diretoria, três meses após a conclusão dos respectivos cursos, com exceção
dos cursos realizados pelo International Office, os quais não deverão constar nesta
lista por não serem cursos de tal modalidade. Os recursos deverão ser transferidos
em dez./2018 e, após essa ação, três meses após a conclusão do curso.
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1.5- Parecer do Prof. Gilberto Aparecido Prataviera sobre o projeto de pesquisa
apresentado pelo Prof. Dr. Rafael Confetti Gatsios, para desenvolvimento durante
seu estágio probatório no RDIDP.
Aprovação do CRCC: 12/09/2018
Decisão: Aprovado
1.6- Credenciamento CERT
Solicitação do Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro para concessão de
credenciamento junto a CERT, com base no parecer favorável emitido pelo Prof.
Dr. Luciano Nakabashi.
Aprovação do CRAD: 14/09/2018
Decisão: Aprovado
1.7- Credenciamento CERT
Solicitação do Prof. Dr. Roni Cleber Bonizio para concessão de credenciamento
junto a CERT, com base no parecer favorável emitido pela Profa. Dra. Elizabeth
Krauter.
Aprovação do CRAD: 12/09/2018
Decisão: Aprovado
1.8- Credenciamento CERT
Solicitação da Profa. Dra. Maisa de Souza Ribeiro para concessão de
credenciamento junto a CERT, com base no parecer favorável emitido pelo Prof.
Dr. Marcio Mattos Borges de Oliveira.
Aprovação do CRCC: 12/09/2018
Decisão: Aprovada
1.9- Relatório de Afastamento
Relatório de atividades desenvolvidas durante o período de afastamento do Prof.
Dr. Marcelo Botelho da Costa Moraes para realizar pesquisas de pós-doutorado
no Massachussetts Institute of Technology-MIT, no período de 1 de janeiro a 30 de
junho de 2018.
Aprovação do CRCC: 12/09/18
Decisão: Aprovado
1.10- Discussão
Indicação de infraestrutura para recebimento de professor sênior.
O Prof. André explica que é apenas uma discussão preliminar para ser criada uma
regra.
Decisão: O assunto é amplamente discutido e delibera-se que infraestrutura para
atendimento a professores seniores deverá ser verificada e solicitada, antes do
ingresso do docente ao Programa de Professor Sênior, diretamente a Assistência
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Técnica Administrativa quando referirem-se a espaço físico, mobiliário e telefonia,
e a Seção Técnica de Informática quando o assunto for equipamentos de
informática e pontos de rede.
As chefias dos departamentos deverão ser comunicadas. Complementar a
comunicação informando que, em caso de necessidade, recomenda-se que os
espaços destinados aos docentes que não mantenham periodicidade diária à
Escola, sejam compartilhados por seus pares.
1.11- Calendário de Reuniões
Proposta de agenda para as reuniões do Conselho Técnico Administrativo
2018
- Outubro: 25 (quinta-feira)
- Dezembro: 06 (quinta-feira)
Horário: 10h00
2019
- Fevereiro: 28 (quinta-feira)
Horário: 10h00
Decisão: Aprovada
PAUTA SUPLEMENTAR
Solicitação de um técnico administrativo para a Seção de Graduação.
Decisão: Aprovado
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