
    
 

 
Conselho Técnico Administrativo 

 
Conselho Técnico Administrativo - 111ª Reunião Ordinária  

Sala 30 - Bloco A 
 

25 de maio de 2016 - 14h00 
 

RReessuummoo  ddaass  ddeecciissõõeess  
 
ORDEM DO DIA 
 
1. Análise dos Conselhos Departamentais sobre a solicitação do Sr. Presidente da Comissão de Pós-Graduação 

para extinção da Portaria Interna FEA-RP n° 07, de 01/04/09, revogada pela Portaria Interna FEA-RP n° 20, de 

22/12/09. 

Decisão: Retirado de pauta, uma vez que o documento não foi discutido no Departamento de Economia. 

2. Relatório de atividades do estágio de experimentação - Regime de Dedicação Integral à Docência e à pesquisa 

(RDIDP) Parecer da Profa. Dra. Janaina de Moura Engracia sobre o relatório de atividades e projeto de pesquisa, 

para fins de renovação no estágio de experimentação no RDIDP, do Prof. Dr. Márcio Poletti Laurini, aprovado pelo 

Conselho do Departamento de Economia, em reunião de 18/05/16. 

Decisão: Aprovado 

3. Parecer da Profa. Dra. Mariana Simões F. do Amaral sobre o relatório de atividades e projeto de pesquisa, para 

fins de renovação no estágio de experimentação no RDIDP, do Prof. Dr. Lélio Luiz de Oliveira, aprovado pelo 

Conselho do Departamento de Economia, em reunião de 18/05/16. 

Decisão: Aprovado 

4.  Parecer do Prof. Dr. Gilberto A. Prataviera sobre o relatório de atividades e projeto de pesquisa, para fins de 

renovação no estágio de experimentação no RDIDP, do Prof. Dr. Daphnis Theodoro da Silva Junior, analisado 

pelo Conselho do Departamento de Economia, em reunião de 12/05/16. 

Decisão: Indeferido 

5. Relatório de afastamento de docente 

Parecer da Profa. Dra. Rosana Carmem M. Grillo sobre o relatório de atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. 

Ricardo Luiz Chaves Feijó, durante o período de afastamento para realização de pesquisa na Universidade de 

Humboldt - Berlim, no período de 01/09/15 a 29/02/16, aprovado pelo Conselho do Departamento de Economia, 

em reunião de 18/05/16. 

Decisão: Aprovado 

6. Afastamento - Exterior acima de 30 dias 

Solicitação do Prof. Dr. Marco Aurélio Gumieri Valério para alteração do local de seu afastamento - de Galícia 

para Madri, Espanha, e da instituição - de Universidade de Santiago de Compostela para Universidade Autônoma 

de Madri, para realização de estágio de pós-doutoramento, no período de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro 

de 2018, aprovado pelo Conselho do Departamento de Contabilidade, em 12/05/16. 
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Decisão: Aprovado 

7. Discussão 

Solicitação do Prof. Dr. Fábio Barbieri para participar como membro permanente junto ao Programa de Pós-

Graduação em Economia da Universidade Federal do ABC, o qual incluem o oferecimento de disciplina e 

atividade de orientação de alunos, em nível de Mestrado, aprovado pelo Conselho do Departamento de 

Economia, em reunião de 18/05/16. 

Decisão: Aprovado 

8. Solicitação do Prof. Dr. Alexandre Chibebe Nicolella para participar do Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública da Universidade Federal de Juiz de Fora, o qual incluem o oferecimento de 

disciplina e atividade de orientação de alunos, em nível de Mestrado, aprovado pelo Conselho do Departamento 

de Economia, em reunião de 18/05/16. 

Decisão: Aprovado 

9. Espaço físico 

Solicitação do Sr. coordenador do curso MBA Controladoria e Finanças, oferecido pela USP - FUNDACE, para 

disponibilizar algum espaço de estudos para os alunos daquele curso. 

Decisão: Aprovada. Encaminhar o retorno ao Prof. Fabiano, com cópia à Fundace. 

10. Discussão 

Proposta do formulário de solicitação de espaço/área para grupos de pesquisa. 

Decisão: Retirado de pauta 

11. Revisão da política de reserva do Anfiteatro e utilização do Espaço de Eventos. 

Decisão: Retirado de pauta 

12. Criação de infraestrutura para passagem de fibras ópticas pela FEA-RP. 

Decisão: Aprovado 

13. Referendar 

Referendar a decisão "ad referendum" do CTA, do resultado do processo seletivo para a contratação de um 

docente por tempo determinado, como Professor Contratado III (Doutor), para o Departamento de Economia, 

realizado no período de 20 a 29/04/16. 

Decisão: Referendado 

14. Referendar a decisão "ad referendum" do CTA da aprovação das inscrições do processo seletivo para a 

contratação de um docente por prazo determinado como Professor Contratado III (Doutor), junto ao 

Departamento de Administração. Candidatos: Marcelo Francisco Nogueira e Paula Ariane Freire. 

Decisão: Referendado 

15. Aprovar 
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Resultado do processo seletivo para a contratação de um docente por tempo determinado, como Professor 

Contratado III (Doutor), para o Departamento de Administração, aprovado "ad referendum" do Conselho do 

Departamento de Administração. 

Candidata Aprovada: Paula Ariane Freire 

Decisão: Aprovado o resultado e o exercício liminar da candidata. 

16. Publicação dos editais de abertura dos processos seletivos para contratação de dois docentes, por prazo 

determinado, como Professor Contratado III (Doutor), junto ao Departamento de Contabilidade, em jornada de 12 

horas semanais. 

Decisão: Aprovado 

17. Discussão 

Sugestão do Conselho do Departamento de Administração sobre estacionamentos e entrada em sala de aulas. 

Decisão: Aprovada a proposta do Prof. Dante. Em relação à solicitação da colocação da grade, também será 

solicitado orçamento à Assistência Administrativa. 

 

 
 
 
 


