CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Conselho Técnico-Administrativo - 92ª Reunião Ordinária (ATA)
Sala de Reuniões da Diretoria - Bloco A
26 de março de 2014 - 13h30
1ª convocação: 12:30
2ª convocação: 13:00
3ª convocação: 13:30
Membros presentes:
Sr. Leonardo Costa Rezende, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Prof. Dr. Sérgio
Kannebley Júnior, Chefe do REC; Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto, Presidente CTA; Profª. Drª. Sonia
Valle Walter Borges de Oliveira, Chefe do RAD; Prof. Dr. Vinicius Aversari Martins, Chefe do RCC.
Ausências justificadas:
.
1. ORDEM DO DIA
1.1 - Concessão de vagas para monitores
Aprovação "ad referendum do CTA" de solicitação da Comissão de Pesquisa de duas vagas para monitores do
CInfo, com início em março e término em dezembro de 2014.
Referendado.

1.2 - Apreciação de relatório de atividades CERT
Relatórios de exercício simultâneo de atividades docentes no ano de 2013, referente às atividades
desenvolvidas pelos docentes do RCC, aprovado pelo CRCC em 13.03.2014.
Aprovado

1.3 - Espaço físico
Rediscussão, por solicitação da Congregação, sobre a destinação dos espaços físicos a serem liberados após
a mudança dos docentes para o novo bloco. Compreendem o escopo as salas 41 a 68 do bloco A, salas 18 a
27 do bloco B2 e casas 9 a 11 da Rua das Paineiras.
Mantida a decisão sobre as salas 41 a 51, conforme 16ª RE do CTA. Ficou determinado que além de sediar as
atividades de pesquisa a serem desenvolvidas por professores visitantes, em pós-doutorado e convidados,
serão estruturadas mini-bibliotecas.
Sob responsabilidade da Comissão de Pesquisa ficam as salas 54 a 65. A referida comissão deverá
estabelecer os critérios de uso e o público alvo considerando como premissa o uso estrito para pesquisa
científica. O CTA sugere que as salas 61 e 65 sejam reestruturadas para atender exclusivamente alunos de
iniciação científica.
As casas 09, 10, e 11, cuja distribuição deve ser coordenada e mantida pela Comissão de Pesquisa, serão
destinadas a grupos de pesquisa. O colegiado solicitará àquela comissão que elabore critérios de distribuição e
utilização daquelas casas, definindo o que caracteriza um grupo de pesquisa e elaborando uma hierarquia entre
os grupos e coordenando um processo de escolha e destinação dos espaços.
As salas 18 a 27 do bloco B2 sofrerão reestruturação para sediar a Assistência Técnica Administrativa e as

Avenida Bandeirantes, 3.900 – Monte Alegre – CEP 14040-905 – Ribeirão Preto, SP
Fone (16) 3602-3922 - Fax (16) 3633-5617| E-mail: fearp@usp.br| www.fearp.usp.br |

fearpusp |

@fearp_usp

Seções de Apoio Administrativo, de Expediente e de Pessoal. As Seções de Apoio Administrativo e de
Expediente compartilharão de um mesmo espaço, sem subdivisões.

1.4 - Relatório final de monitoria
Reavaliação do relatório final das monitorias ligadas aos projetos do Planejamento Estratégico em 2013, com
base nos documentos elaborados pelos gestores de cada projeto.
Deliberado solicitar ao prof. Vinícius Aversari Martins que avalie a resposta apresentada pela ATPA em
continuação à relatoria efetuada por oportunidade da 91ª RO do CTA.

1.5 - Estagiários e monitores da Diretoria
Reavaliação da solicitação de estagiários e monitores da Diretoria.

ITENS DE PAUTA SUPLEMENTAR
1. ORDEM DO DIA
1.1 - Segurança no Campus da USP RP
Para apreciação do CTA, devido ao aumento de furtos ocorridos nas imediações da Unidade, a Assistência
Técnica Administrativa solicita à Prefeitura do Campus que a Polícia Militar seja convidada a proferir palestra
sobre noções de segurança à comunidade feana.
Foi deliberado oficiar ao Superintendente de Segurança da USP para solicitar que faça a palestra sugerida.

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

