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Item Decisão 

1.1 - Relatório de afastamento de docente 
Análise, discussão e aprovação do relatório de afastamento da Profa. Elizabeth 
Krauter, realizado no período de 04/08/14 a 31/12/15, na Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, ocasião 
em que desenvolveu o seu pós-doutoramento com o projeto de pesquisa 
intitulado "Contribuições para o Desenvolvimento Sustentável das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas no Brasil". 
Aprovação do Conselho do Departamento de Administração: 18/02/16 
Parecerista: Prof. Dr. Júlio Manuel Pires 

Aprovado 

1.2 - Análise, discussão e aprovação do relatório de afastamento do Prof. Dr. 
Walter Belluzzo, realizado no período de 01/08/12 a 30/11/13, na University of 
Illinois, ocasião em que desenvolveu o seu pós-doutoramento com o projeto de 
pesquisa intitulado "Medidas de Mobilidade Intergeracional". 
Aprovação do Conselho do Departamento de Economia: 17/02/16. 
Parecerista: Prof. Dr. Mauricio Ribeiro do Valle 

Aprovado 

1.3 - Afastamento - Exterior acima de 30 dias 
Análise e aprovação da solicitação de afastamento do Prof. Dr. Marco Aurélio 
Gumieri Valério, no período de 01/02/17 a 31/01/18, para Galícia - Espanha, a fim 
de realizar pesquisa de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Aprovação do Conselho do Departamento de Contabilidade: 18/02/16. 

Aprovado 

1.4 - CERT - Renovação do Estágio de Experimentação no RDIDP 
Análise do parecer do Prof. Dr. Vinicius Aversani Martins sobre o relatório de 
atividades e projeto de pesquisa, para fins de renovação no estágio de 
experimentação no RDIDP, biênio 2014/2016, do Prof. Dr. Fábio Augusto Reis 
Gomes, aprovado pelo Conselho do Departamento de Economia, em reunião de 
16/03/16. 

Aprovado 

1.5 - CERT - Relatório Anual das atividades simultâneas exercidas pelos 
docentes do Departamento de Administração 
Análise e aprovação do Relatório Anual das atividades simultâneas exercidas 
pelos docentes do Departamento de Administração, devidamente aprovado pelo 
Conselho do RAD, em reunião de 18/02/16. 

Aprovado 

1.6 - CERT - Relatório Anual das atividades simultâneas exercidas pelos 
docentes do Departamento de Contabilidade. 
Análise e aprovação do Relatório Anual das atividades simultâneas exercidas 
pelos docentes do Departamento de Contabilidade, devidamente aprovado pelo 
Conselho do RCC, em reunião de 18/02/16. 

Aprovado 

1.7 - CERT - Relatório Anual das atividades simultâneas exercidas pelos 
docentes do Departamento de Economia.  
Análise e aprovação do Relatório Anual das atividades simultâneas exercidas 
pelos docentes do Departamento de Economia, devidamente aprovado pelo 
Conselho do REC, em reunião de 16/03/16. 

Aprovado 
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1.8 - Prorrogação de contrato docente 
Solicitação de prorrogação do contrato docente do Prof. Matheus Silveira Franco, 
em virtude da concessão de nova licença médica ao Prof. Dr. Milton Barossi Filho 
por mais 90 dias a partir de 10/02/16, aprovada pelo Conselho do Departamento 
de Economia, em reunião de 16/03/16. 

Aprovado 

1.9 - Discussão  
Análise e discussão sobre a revogação da Portaria Interna FEA-RP N° 39, de 
28/08/2006 e Termos de Doação, que instituiu o Programa "Parceiros da FEA-
RP", e proposta de ampliação das formas de parcerias e novas fontes de 
recursos, com a publicação de nova Portaria. 

Aprovado, com a inclusão do termo "...pelo 
prazo máximo de 5 anos.", no parágrafo 
único do Artigo 3° da Portaria Interna 
XX/2016 de XX/XX/2016. 
 

1.10 - Rediscussão da configuração dos postos de Portaria da FEA-RP, em 
virtude da proposta da Coordenadoria de Administração Geral da USP, sobre a 
realização de ajustes na distribuição desses postos, com redução de custos. 

Retirado de pauta 
 

1.11 - Sugestão da Assistência Técnica Administrativa para contratação de 
empresa terceirizada para serviços de fotocópias. 

Aprovação do cenário 1 - cobrança de 
aluguel com 48.000 de cota anual.  

1.12 - Solicitação do Sr. Presidente do Centro Acadêmico Flaviana Condeixa 
Favaretto para implantação de painéis informativos na FEA-RP. 

Aprovado 

Pauta Suplementar 
1.1 - Discussão  
Estabelecer a distribuição das salas de estudo do bloco A, por público.  

Decisão: 
 Salas 65 e 66 serão destinadas a alunos 

de pós-graduação e pesquisa. 
 Salas 67, 68 e 69 serão destinadas a 

alunos de graduação. 
 Divulgar a liberação do uso das salas 

para a comunidade. 
Ficam mantidas as regras de utilização 
pelos grupos de pesquisa, em vigor, 
conforme aprovado pelo CTA em 
30/04/2014. 

1.2 - Definição de política de uso do espaço da antiga Livraria Atlas. As reservas realizadas pelo público 
externo (Unidades do campus de Ribeirão 
Preto) para utilização do Anfiteatro e do 
espaço da antiga livraria Atlas poderão ser 
efetuadas apenas com um mês de 
antecedência.  
Restrição: o espaço da antiga livraria Atlas 
deverá ser limpo antes e depois da 
utilização. 
Após as modificações, solicitar à STI a 
inclusão do antigo espaço da livraria Atlas, 
no sistema de reserva de salas. 
Divulgar aos docentes a disponibilidade do 
uso. 

 


