
    
 

 

 

Conselho Técnico Administrativo 

 
Conselho Técnico Administrativo - 121ª Reunião Ordinária  

Sala 41 - Bloco A 
 

24 de maio de 2017 - 10h00 
 

RReessuummoo  ddaass  ddeecciissõõeess  
 
 
ORDEM DO DIA 
 

1. Referendar 

Solicitação do Prof. Dr. André Carlos Busanelli de Aquino para afastar-se, sem prejuízos de vencimentos, no 

período de 11/06 a 06/08/17, para participar do Programa de Visiting Felows, da Universidade de Birminghan, 

United Kingdom. 

Aprovação do CRCC: 10/05/2017 

Aprovação ad referendum do CTA: 15/05/2017 

Decisão: Referendado 

2. Relatório de afastamento de docente 

Relatório de atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. Luciano Nakabashi, referente ao afastamento do 

docente, no período de 03/02/16 a 28/02/17, para realização de pesquisa e pós-doutoramento na University of 

Illinois. 

Parecerista: Prof. Dr. Daphnis Theodoro da Silva Jr 

Aprovação do CREC: 10/05/2017 

Decisão: Aprovado com abstenção do sr. Matheus Carlos da Costa, Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos. 

3. Renovação do Estágio de Experimentação no RDIDP 

Parecer da Profa. Dra. Márcia Mazzeo Grande sobre o relatório de atividades e projeto de pesquisa, para fins 

de renovação no estágio de experimentação no RDIDP, da Profa. Dra. Paula Carolina Ciampaglia Nardi. 

Aprovação do CRCC: 10/05/2017 

Decisão: Aprovado com abstenção do sr. Matheus Carlos da Costa, Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos. 

4. Discussão 

Critério para distribuição de pareceres CERT (Of.Circ.ATAc/2182011/FEA-RP/31.10.2011 e Portaria Interna 

FEA-RP N° 025/2014 de 20/08/2014) 
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Decisão: Após discussão, fica estabelecido que a Portaria será reformulada de modo que não seja obrigatória 

a análise de um parecerista externo ao departamento, mas sim preferencialmente. Suprimir o artigo 8° da 

Portaria de tal modo que fique a critério do departamento a utilização do Sistema de Avaliação Docente. 

5. Discussão 

Procedimentos para aquisição de passagens aéreas. 

Decisão: os procedimentos para aquisição de passagens aéreas serão mantidos  na Seção de Material e não 

junto as secretarias de departamento conforme sugerido pela área financeira. 

6. Deliberação 

Requisição de compras - mai./2017 

Decisão: todas as requisições apresentadas foram aprovadas, exceto as requisições: a)  231586 - Serv. 

Marcenaria - Transf. armário da contabilidade - Bl B2 para Bl A, e b)  s/n° - Expansão da sala 24/25 do BlB2 

(Compras/Tesouraria) que por restrições orçamentárias deverão ser reavaliadas. Fica designado sr. Matheus 

Carlos da Costa, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos, para tratar desse assunto junto aos 

solicitantes. 

7. Discussão 

Solicitação da sra. Presidente da Bateria Tikutuko da FEA-RP, discente Rafaella Perdigão Kolarik, para a 

inclusão de mais dois dias de ensaios da Bateria (4ª e 5ª feiras), no horário das 12h30 às 14h00, no 

estacionamento da Capela, local em que ensaiam normalmente. 

Decisão: Após análise da solicitação o srs. conselheiros deliberam favoravelmente ao pleito. Entretanto, 

deverá ser respeitado o novo horário, a saber - das 12h00 às 13h30, incluindo os ensaios realizados às 

sextas-feiras. A sra. presidente da Bateria Tikutuco deverá ser alertada que o desrespeito aos dias e horários 

estabelecidos poderá acarretar na suspensão dos ensaios. 

8. Discussão 

Solicitação da ENACTUS para que a Diretoria da FEARP subsidie o fretamento de um ônibus e um micro-

ônibus para que a entidade possa participar do Encontro Nacional Enactus Brasil. 

Decisão: A solicitação é indeferida, em virtude das restrições orçamentárias que esta Unidade de Ensino vem 

enfrentando. Entretanto, foi recomendado que seja fornecida uma lista dos participantes inscritos no evento 

para os departamentos de ensino, de forma que o patrocínio desse deslocamento possa ser analisado pelos 

respectivos conselhos departamentais. 

 


