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Conselho Técnico-Administrativo - 93ª Reunião Ordinária (ATA)

Sala de Reuniões da Diretoria - Bloco A

30 de abril de 2014 - 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; 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: 

Srt.ª Leticia Cristina Faria Silva dos Santos, Representante Discente de Graduação.

1. ORDEM DO DIA

1.1 - Relatório de afastamento de docente

Relatório de afastamento do Prof. Alex Luiz Ferreira no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014 para

realizar estágio de pesquisa na Universidade de Queen's, em Belfast, Reino Unido.

Parecer favorável do Prof. Dr. Carlos Alberto Gabrielli Barreto Campello.

Aprovado pelo Conselho do Departamento de Economia em 09.04.2014.

Aprovado por unanimidade.

1.2 - Gerenciamento do Centro de Informações (CINFO) da FEA-RP/USP

Proposta elaborada pela Comissão de Pesquisa e aprovada pelos Conselhos de Departamento da Unidade.

Sob o ponto de vista de infraestrutura de informática, o CINFO é responsabilidade da Comissão de Informática.

Em relação ao perfil de uso, deve ser criada uma Subcomissão do Centro de Informação composto por

membros da Comissão de Pesquisa para regular e regulamentar sua utilização.

Cada departamento poderá instalar bases de dados e alocar monitores para dar suporte a seus pesquisadores.

A Diretoria irá estudar as alternativas para contratar um estatístico para atuar no Centro.

1.3 - Critérios de alocação do espaço físico para pesquisa da FEA-RP

Apreciação da proposta elaborada pela Comissão de Pesquisa sobre os critérios de distribuição de salas do

bloco A e das casas 09, 10 e 11 da Rua das Paineiras.

Foi decidido, por unanimidade:

- Criação de salas de uso comum: retirar as divisórias das duas salas vizinhas à sala Profª Maria Christina,

mantendo apenas a sala da direita. Deverão ser colocadas mesas para computador nas salas de uso comum.

- Será priorizada a aquisição de um sistema de controle de acesso a ser instalado na porta de vidro da área de

pesquisa.

- Serão contratados dois monitores em horários complementares, com verba da Diretoria, para apoiar o

Escritório de Apoio ao Pesquisador e fazer o controle de acesso à área de pesquisa.



- Após a distribuição de uso, havendo necessidade de aquisição de mobiliário a Comissão de Pesquisa

formalizará a demanda à Diretoria.

2. EXPEDIENTE

2.1 - Comunicados do Presidente

As solicitações feitas à Codage para envio de verba para custear as compras de informática e audiovisual para

serem utilizados em laboratórios de pesquisa e bloco C2.

Em razão da conclusão do contrato e atraso na licitação para novo contrato, a Cantina ficará sem

funcionamento por aproximadamente uma semana.

2.2 - Palavra aos membros

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                                                                    Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto

       Secretário                                                                                                 Presidente do CTA


