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Para: Lista docentes <diretoria-docentes@listas.fearp.usp.br>, diretoria-funcionarios@listas.fearp.usp.br,

alunosadmdiurno@listas.fearp.usp.br, alunosadmnot@listas.fearp.usp.br, alunoscontabeis@listas.fearp.usp.br,

alunosecec@listas.fearp.usp.br, alunoseconomia@listas.fearp.usp.br, alunospg@listas.fearp.usp.br

Prezados membros da comunidade FEA-RP,

No  dia  9  de  agosto  ocorrerá  a  eleição  para  a  próxima  Diretoria  da  nossa  Escola  para  a  qual  nos

candidatamos.  Por  esta  razão  gostaríamos  de  apresentar  a nossa  chapa,  as nossas  propostas e

a importância de haver duas chapas.

André Lucirton Costa (Diretor):

-  Professor  Associado  do  Departamento  de  Administração,  com  mestrado  e  doutorado  pela  Escola  de

Administração de Empresas de São Paulo da FGV.

-  Experiência  em  gestão  envolve  chefia  do  Departamento  de  Administração;  elaboração  de  projetos

pedagógicos de graduação (MAN e Administração); estruturação de projetos de pós-graduação (mestrado e

doutorado do PPGAO); presidência da Comissão de Pesquisa.

- Pesquisador das áreas de logística de saúde, organizações públicas e privadas, gestão de produção.

Fábio Augusto Reis Gomes (Vice-Diretor)

- Professor Titular do Departamento de Economia, com mestrado e doutorado em Economia pela Escola de

Pós-Graduação de Economia-FGV.

- Experiência em gestão envolve atuação como diretor-adjunto da Escola de Governo Professor Paulo Neves-

FJP/MG; coordenador da graduação em Economia do Insper; membro titular da Comissão Coordenadora do

Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da FEA-RP.

- Pesquisador das áreas de consumo e poupança e de econometria aplicada, sendo Bolsista de Produtividade

do CNPq (Nível 1D).

Nossas propostas

Nosso  plano  de  gestão  foi  concebido  com  base  em  três  pilares:  1) Transparência  &  Participação;  2)

Meritocracia; 3) Planejamento. Com isso esperamos promover o diálogo continuo com a comunidade – que se

iniciou já na elaboração do nosso plano de gestão – e o fortalecimento das melhores práticas acadêmicas na

FEA-RP. Sugerimos a leitura na íntegra de nosso plano de gestão disponível em https://www.fearp.usp.br/in

stitucional/colegiados-comissoes-n/eleicoes-2/2236-diretor-a-e-vice-diretor-a-da-fea-rp-us

p.html ou https://goo.gl/YxmctC.

Por que duas chapas?

Havendo apenas uma chapa o debate de ideias é inibido e o voto do colégio eleitoral perde valor, já que não

há alternativa. Por termos concebido um detalhado plano de gestão que se preocupa com todos os membros

de nossa comunidade – corpo docente e discente e servidores – e com as melhores práticas acadêmicas, nos
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apresentamos  como  alternativa.  Além  de  sabermos  do  potencial  do  nosso  plano  de  gestão,  queremos

promover o debate de ideias, o respeito a diferentes opiniões e a valorização de toda comunidade e do colégio

eleitoral como responsável legítimo para fazer a escolha da próxima Diretoria!

Informe-se sobre as propostas e participe deste evento tão importante para nossa Escola.

Prof. André Lucirton Costa

Prof. Fábio Augusto Reis Gomes

_______________________________________________
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