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Item Decisão 

1.1 - Afastamento - Exterior acima de 30 dias 

Solicitação de afastamento do Prof. Dr. José Dutra de Oliveira Neto, do Departamento de 
Contabilidade, para realizar pesquisa na University of New Mexico, em Albuquerque, Novo 
México, EUA, sem prejuízos dos vencimentos e das demais vantagens,  no período de 
02/01 a 01/04/16, aprovada pelo Conselho do Departamento de Contabilidade, em reunião 
de 04/09/2015. 

Aprovado 

1.2 - Afastamento - Prorrogação 

Solicitação do Prof. Dr. Ricardo Luis Chaves Feijó para prorrogação de afastamento, sem 
prejuízos dos vencimentos e das demais vantagens, motivado por exigência da linha de 
Bolsa de Pesquisa no Exterior, da FAPESP,  no período de 01/11/2015 a 29/02/2016 para 
permanecer como professor visitante ("visiting scholar") na Universidade de Humboldt, 
Berlim, aprovado pelo Conselho do Departamento de Economia, em 16/09/15. 

Aprovado 

Solicitação do Prof. Dr. Dirceu Tornavoi de Carvalho para a contratação de um monitor, 
em 30 horas semanais (R$ 900,00) para apoio ao projeto FEARP Virtual, por dois meses. 

Aprovada 

1.4 - Solicitação de espaço físico na FEA-RP para atendimento aos alunos de graduação, 
que demandam um atendimento personalizado, pelos Coordenadores de Curso e 
Presidência da CG. 

Utilizar as salas de reuniões 
disponíveis na FEA-RP, 

solicitando seu agendamento às 
secretárias de departamento. 

1.5 - Proposta de instalação de fechadura magnética com controle de acesso por meio de 
cartão, na ala das salas de estudo. 

solicitar recursos 
à FUNDACE. 

1.6 - Proposta de parametrização do fornecimento de transportes interurbano e de taxi na 
FEA-RP. 

Aprovada 

PAUTA SUPLEMENTAR  

1.7 - Alteração da função exercida pela Profa. Dra. Irene Kazumi Miura, na Secretaria da 
Educação. 

Aprovada 

1.8 - Contratação de sistema informatizado de controle de frequência de alunos e 
professores em salas de aula. 

Arquivamento do processo 

 


