
    
 

 
Conselho Técnico Administrativo 

 
Conselho Técnico Administrativo - 113ª Reunião Ordinária  

Sala 30 - Bloco A 
 

24 de agosto de 2016 - 14h00 
 

RReessuummoo  ddaass  ddeecciissõõeess  
 
ORDEM DO DIA 
 

1. Referendar 

Referendar a decisão "ad referendum" do CTA, da prorrogação do prazo de afastamento sem prejuízo 

dos vencimentos e das demais vantagens, do Prof. Dr. Ildeberto Aparecido Rodello, por mais 122 dias 

(01/09 a 31/12/16) para continuar exercendo atividades como Professor Visitante no Departament of 

Information Management da Neu-Ulm University of Apply Sciences, Alemanha. 

Decisão: Referendado 

2. Referendar a decisão "ad referendum" do CTA, de alteração da data de início do afastamento sem 

prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, concedido ao Prof. Dr. Alexandre Chibebe Nicolella 

para realizar pós-doutoramento em Canterbery, Kent, Inglaterra, para 12/09/16, mantendo-se o término 

em 15/07/17, totalizando 307 dias. Aprovado pelo Conselho do Departamento de Economia em 30/06/16. 

Decisão: Referendado 

3. Referendar, a decisão "ad referendum" do CTA, o resultado do processo seletivo para a contratação de 

dois docentes por prazo determinado, como Professor Contratado III (Doutor), referente ao edital FEA-RP 

015/2016. 

Decisão: Referendado 

4. Referendar a decisão "ad referendum" do CTA, para o exercício liminar da Profa. Dra. Luciana Cardoso 

Siqueira Ambrozini e do Prof. Dr. João Carlos de Aguiar Domingues, aprovados no processo seletivo para 

a contratação de dois docentes por prazo determinado, como Professor Contratado III (Doutor), referente 

ao edital FEA-RP 015/2016. 

Decisão: Referendado 

5. Relatório de afastamento de docente 

Parecer do Prof. Dr. Cláudio de Souza Miranda sobre o relatório da Profa. Dra. Lara Bartocci Liboni Amui 

referente às atividades desenvolvidas durante seu afastamento para realização de pós-doutoramento na 

Faculdade de Engenharia de Bauru, no período de mar./2015 a abr./2016. 

Decisão: Aprovado 
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6. Parecer do Prof. Dr. Eliezer Martins Diniz sobre o relatório de afastamento do Prof. Dr. Fabiano Guasti 

Lima referente às atividades desenvolvidas durante seu afastamento para realizar pesquisa de pós-

doutoramento no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, no período de 01/08/15 a 

31/07/16, aprovado pelo Conselho do Departamento de Contabilidade em 11/08/16. 

Decisão: Aprovado, com abstenção do Prof. Fabiano. 

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

pesquisa (RDIDP) Parecer da Profa. Dra. Roseli da Silva sobre o relatório de atividades e projeto de 

pesquisa, para fins de renovação no estágio de experimentação no RDIDP, do Prof. Dr. Eugênio José 

Silva Bitti, aprovado pelo Conselho do Departamento de Contabilidade, em reunião de 11/08/16. 

Decisão: Aprovado 

8. Doação de material permanente à FEA-RP Processo 2016.1.892.81.2 - Doação FAPESP - Outorgado: 

Prof. Dr. Ricardo Luis Chaves Feijó - Processo FAPESP n° 13/17828-1 - Doação n° 01669/2016 - valor: 

R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais). 

Computador tipo micro marca HP..................................................................................R$ 4.048,00 

Decisão: Aprovado 

9. Processo 2016.1.891.81.6 - Doação FAPESP - Outorgado: Prof. Dr. Alexandre Pereira Salgado Júnior - 

Processo FAPESP n° 13/26069-7 - Doação n° 01424/2016 - valor: R$ 7.198,20 (sete mil, cento e noventa 

e oito reais e vinte centavos). 

Computador tipo notebook marca Apple.......................................................................R$ 7.198,20 

Decisão: Aprovado 

10. Processo 2016.1.907.81.0 - Doação FAPESP - Outorgado: Prof. Dr. Jorge Henrique Caldeira de Oliveira - 

Processo FAPESP n° 14/22576-4 - Doação n° 01624/2016 - valor: R$ 73.705,00 (setenta e três mil, 

setecentos e cinco reais). 

Sistema de gravação marca TEA, modelo CAPTIV-L7000 de sensores fisiológicos sem fio, com unidade 

portátil de gravação, software, etc..............................................................R$ 73.705,00 

Decisão: Aprovado 

11. Processo 2016.1.908.81.6 - Doação FAPESP - Outorgado: Prof. Dr. Edgard Monforte Merlo - Processo 

FAPESP n° 13/24702-4 - Doação n° 01641/2016 - valor: R$ 22.980,32 (vinte e cois mil, novecentos e 

oitenta reais e trinta e dois centavos). 

Conforme relação de livros anexadas ao processo ....................................................R$ 22.980,32 

Decisão: Aprovado 
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12. Discussão 

Lista de solicitações de cargos para admissão de novos Professores Doutores para a FEA-RP, em ordem 

de prioridade. 

Decisão: Após discussão o documento é aprovado, com abstenção do sr. Representante dos 

Funcionários, estabelecendo-se a solicitação em 22 vagas, de acordo com os agrupamentos propostos, e 

com a prioridade iniciada pela primeira reposição das perdas ocorridas do REC, alternando-se com o 

RCC até completar as cinco vagas solicitadas. Na sequência as perdas futuras decorrentes de 

aposentadoria que já ocorreram, iniciando com o RAD e alternando-se com o RCC  até completar as sete 

vagas solicitadas e,  finalmente o atendimento da necessidade de redução do número de alunos nas 

disciplinas obrigatórias e de uma demanda reprimida de vagas e disciplinas optativas, iniciando com o 

RAD e alternando-se com o RCC, até completar as 10 vagas. 

13. Proposta de revogação da Portaria Interna FEA-RP 04/2012, de 11/01/12, e instituição de nova Portaria 

Interna. 

Decisão: Após discussão, a proposta do Prof. Walter é aprovada. 

 

14. Estágio 

Solicitação de estagiário para o International Office. 

Decisão: Após discussão, os Srs. Conselheiros registram que o mérito é reconhecido, e que a discussão 

é em função da receita, e em virtude disso, o assunto é retirado de pauta, e será  recomendado ao IO, 

que seja elaborada uma proposta ao colegiado, baseada na possibilidade de utilizar parte da receita dos 

cursos oferecidos aos intercambistas para custeio de pelo menos parte dos gastos com estagiários. 

15. Discussão 

Solicitação do Centro Acadêmico para utilização dos recursos que possuem junto a FEA-RP para locação 

de ônibus para realização de excursão junto ao Programa Jô Soares, da Rede Globo, em São Paulo. 

Decisão: Após discussão o Prof. Walter sugere retirar o assunto de pauta para esclarecer ao presidente 

do Centro Acadêmico os procedimentos referente a utilização dos recursos, o que é aprovado por 

unanimidade. 

16. Proposta do Centro Acadêmico para utilização dos armários instalados no Bloco A, pelos alunos de 

graduação da FEA-RP. 

Decisão: Após discussão, as propostas sugeridas pelo Prof. Walter são aprovadas - os armários serão 

cedidos ao Centro Acadêmico para uso dos alunos de graduação, de acordo com a regra proposta por 
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aquele CA, e será realizada consulta à Procuradoria Geral da USP sobre a necessidade de elaboração 

de documento estabelecendo permissão de uso e responsabilização em casos de furtos. 

 

PAUTA SUPLEMENTAR 

1. Proposta de Edital para contratação de um docente temporário para o Departamento de Contabilidade. 

Decisão: Aprovado 

2. Requisições de compras referente ao mês de setembro/2016. 

Decisão: Aprovada 

 


