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Cristina Bernardi Lima <cebelima@usp.br>

[Diretoria-funcionarios] Mensagem à Comunidade da FEARP-USP 
1 mensagem

Adriana Maria Procopio de Araujo <amprocop@usp.br> 6 de agosto de 2018 16:36
Para: "amprocop@usp.br" <amprocop@usp.br>
Cc: diretoria-funcionarios@listas.fearp.usp.br, Marcio Mattos Borges de Oliveira <mmattos@usp.br>, diretoria-docentes@listas.fearp.usp.br, alunosadmdiurno@listas.fearp.usp.br,
alunospg@listas.fearp.usp.br, alunoseconomia@listas.fearp.usp.br, alunoscontabeis@listas.fearp.usp.br, alunosadmnot@listas.fearp.usp.br, alunosecec@listas.fearp.usp.br

Vimos novamente reforçar nosso compromisso com a Comunidade.

 

Prof. Marcio Mattos, tenho larga experiência na gestão da Escola. Estou na FEARP desde 1993, criei um forte vínculo com muitas pessoas, fui Chefe do Departamento de Administração por 3
gestões. Fui representante do Conselho Universitário e como presidente, por dois mandatos, da Comissão de Pós-graduação da FEARP, estive a frente do início dos 3 programas hoje já
consolidados na Escola (Administração, Contabilidade e Economia). Também tive o privilégio de ser vice-pró-reitor de pós-graduação no período em que o Prof Vahan era o Pró-reitor de Pós-
graduação da USP. Já formei 27 discípulos / profissionais (doutores e mestres). Fui membro fundador da FUNDACE. Coordeno o curso MBA em Administração há mais de 20 anos e já formamos
mais de 1.500 profissionais de mercado. No quesito a pesquisa, estive atuante com vários orientados e muitos que já são nossos colegas de trabalho. Obtive várias bolsas de pesquisas desde
iniciação científica até em órgãos de fomento. Sou avaliador da FAPESP. Tenho o privilégio de ter como Vice na Chapa a Prof. Adriana Procópio uma excelente mãe, profissional, gestora e
competente docente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, reafirmo o compromisso de trabalhar fortemente em prol da Escola.

 

Profa. Adriana Procópio, tenho experiência na gestão da Escola e fico honrada por ter sido aceita para compor a chapa com o Prof. Marcio. Fui chefe de Departamento da Contabilidade por 3
gestões, Presidente da Comissão de Graduação e hoje atuo como representante do Conselho Universitário. Estive como membro fundadora da FUNDACE e coordeno o curso MBA Controladoria e
Finanças há mais de 20 anos, com a satisfação de ter formado mais de 1.200 profissionais de mercado. No tocante a pesquisa, fui contemplada com bolsa FAPESP pós-doutorado nos EUA, Bolsa
Produtividade em Pesquisa, chamada Universal CNPq, além de iniciação científica para os alunos de graduação. Já formei mais de 15 discípulos/profissionais no programa de pós-graduação. Atuo
fortemente com o Grupo de Pesquisas de Educação, Ensino e Pesquisa em Contabilidade (EDUPEC) na formação docente, metodologias de ensino e agora com Planejamento de Carreiras.
Participo também do grupo de avaliadores PIPE/FAPESP.

 

É com essa nossa experiência que estamos confortáveis para pedir o apoio de toda a comunidade para estarmos na Direção da Escola nos próximos 4 anos.

 

Atenciosamente

 

Marcio Mattos e Adriana Procópio

 

--  
Adriana Maria Procópio de Araujo
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Professora Titular da Universidade de São Paulo - USP
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - FEARP
 
 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3907440088436844
Fapesp: http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/33666/adriana-maria-procopio-de-araujo/
Grupo de Pesquisas - EDUPEC - http://ensinocontabil.fearp.usp.br/ 
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