CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Conselho Técnico-Administrativo - 89ª Reunião Ordinária (ATA)
Sala de Reuniões da Diretoria - Bloco A
30 de outubro de 2013 - 13h30
1ª convocação: 12:30
2ª convocação: 13:00
3ª convocação: 13:30
Membros presentes:
Prof. Dr. Alberto Borges Matias, Vice-diretor; Sr. Leonardo Costa Rezende, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos; Profª. Drª. Maria Lucia Lamounier, Chefe do REC; Profª. Drª. Sonia Valle Walter
Borges de Oliveira, Chefe do RAD.
Ausências justificadas:
.
1. ORDEM DO DIA
1.1 - Uso de recursos físicos em curso de MBA
Solicitação do RCC referente ao curso de MBA em Controladoria e Gestão de Cooperativas atuantes no
Agronegócio, encaminhado pela CCEx para análise em relação ao uso dos recursos físicos da Unidade durante
a semana (de segunda a sexta-feira).
Conforme normativas vigentes, será dada prioridade aos cursos de graduação e pós-graduação stricto-sensu.
Na impossibilidade de utilização da infraestrutura da Unidade, poderão ser utilizadas estruturas de outras
Unidades ou locadas, impactando no custo do programa do curso. A alocação dos professores nos cursos de
especialização é definida pelos coordenadores junto aos professores conforme normas vigentes na
Universidade.

1.2 - Prorrogação de contrato docente
Solicitação do REC para prorrogação do contrato do professor Matheus Silveira Franco, em jornada de 12
horas semanais, até o dia 31/07/2014, em razão do falecimento do Prof. Dr. Maurício Jorge Pinto de Souza.
Aprovada ad referendum do CTA em 17/10/2013.
Referendado.

1.3 - Pedido de reativação de vaga para contratação de professor doutor
Solicitação do Departamento de Contabilidade para reativação da vaga anteriormente ocupada pelo Prof. Dr.
Alexandre Assaf Neto, aposentado em julho deste ano. Aprovado ad referendum do CTA, em 02.10.2013.
Referendado.

1.4 - Apreciação dos relatórios de monitoria
Análise dos relatórios apresentados pelos monitores dos projetos de Planejamento Estratégico e dos projetos
especiais.
Aprovado.
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1.5 - Estrutura didática
Definição de parâmetros para oferecimento de disciplinas considerando a estrutura didática da Unidade frente
às informações prestadas pela Comissão de Graduação e Assistência Técnica Acadêmica.
Decidido remeter à Superintendência do Espaço Físico para avaliar a possibilidade de transformar as salas 8,
10 e 12 em duas salas com capacidade para 70 alunos. Solicitar à FUNDACE para que nas novas turmas de
MBA evitem o uso de salas durante as sextas-feiras.

1.6 - Solicitação de autorização para auxílio financeiro
Conforme portaria GR 6351 e Ofício VREA/CIRC022/2013, solicitação à VREA de autorização para pagamento
de passagens aéreas internacionais para os professores visitantes Eugenio J. Miravete e Antonio Miguel R.
Bento para ministrar palestras no evento "Economics of Low Carbon Markets" com verba do Núcleo de Estudos
de Economia de Baixo Carbono - NEBC, valor de R$ 10.000,00. Aprovado ad referendum do CTA em
24.10.2013.
Referendado.

1.7 - Afastamento - Solicitação
Solicitação de afastamento no período de 01.08.2014 a 31.07.2015, sem prejuízo dos vencimentos/salários e
das demais vantagens, para realizar pesquisa de pós-doutoramento na The University of Texas at Austin - USA.
Aprovada pelo CRCC em 17.10.2013.
Aprovado.

2. EXPEDIENTE
2.1 - Discussão e votação de ata(s)
Discussão e votação da ata da octogésima oitava reunião ordinária do CTA.
A ata foi aprovada na íntegra. A Profa. Dra. Maria Lúcia se absteve.

2.2 - Comunicados da Presidência
Comunicados do Sr. Vice-Diretor como Presidente do CTA, Prof. Dr. Alberto Borges Matias.
Andamento da obra do Bloco C2:
Segundo o engenheiro Armando Piovesan Júnior, responsável pelo acompanhamento da obra, a construtora
está finalizando as divisórias de gesso acartonado e foi iniciada a fixação de janelas e forro. No contexto do
estacionamento está sendo efetuado o aterramento, necessário para nivelamento.
Escolha de salas do C2:
São 93 docentes no total. Mais de 60 docentes já escolheram suas salas. A maior parte decidiu ficar em sua
sala no C1.
Mobiliário novo dos docentes:
O registro de preço está agendado para o dia 05.11. Será disponibilizada uma forma eletrônica de escolha de
mobiliário.

2.3 - Palavra aos membros
As professoras Sonia a Maria Lúcia fizeram uso da palavra.
Indicaram a necessidade de orientar os funcionários das empresas terceirizadas para respeitarem o ambiente

de trabalho (ruído, fumo e comportamento de um modo geral) e uso de salas.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu,
Fabiano Caixeta Duarte, Secretário do Conselho Técnico-Administrativo, lavrei a presente ata que vai por mim
assinada e pelo Sr. Presidente, Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto.

Fabiano Caixeta Duarte
Secretário

Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto
Presidente do CTA

