
Reunião Conselho Técnico Administrativo (CTA)

 
1 - EXPEDIENTE

 
1.1- Manifestação da presidência do CTA

 
1.2- Manifestação dos presidentes de comissões

 
1.3- Manifestação dos membros

 
2 - ORDEM DO DIA

 
2.1- ATAS - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO.

 
a) Ata da 104ª Sessão Ordinária

 
b) Ata da 100ª Sessão Ordinária

 
c) Ata da 94ª Sessão Ordinária

 
2.2- CREDENCIAMENTO CERT - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

 
Interessada: Profa. Dra. Andréa Leite Rodrigues

 
2.3- EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATIVIDADES - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

 
a) Solicitante: Profa. Dra. Beatriz Helena Fonseca Ferreira, autorização CERT nº 2296/2016,
vigente até novembro de 2016, para ministrar aula no curso de especialização em Estética e
Gestão de Moda, promovido pela ECA-USP, com carga horária de 20 horas.

 
b)Solicitante: Prof. Dr. Flávio de Oliveira Pires,solicita nos termos do (Of. CERT nº 89/2002)
aprovação para atuar como orientador em nível de Mestrado e Doutorado, no Programa de
Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação, da Universidade Federal
de São Paulo, campus Baixada Santista.

 
2.4- RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DOCENTE - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

 
a) Interessada: Profa. Dra. Sandra Lucia Amaral de Assis Reimão, docente do curso de
Marketing -  relatório de afastamento do período de 17.09  a 16.12.2015, para realizar estágio
de pesquisa no Centro de História Cultural da Universidade Nova de Lisboa- Portugal.

 
b) Interessada: Profa. Dra. Flávia Noronha Dutra Ribeiro, docente do curso de Gestão
Ambiental - relatório de afastamento do período de 06.03.2015 a 29.02.2016 para realizar
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Local: sala de reuniões da Congregação
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Pós-Doutoramento em Boulder - Colorado -EUA.
 

2.5- CONVÊNIO INTERNACIONAL - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
 

a)	Convênio Acadêmico Internacional entre a EACH e a UFR Sciences Sociales de
I´Université Rennes 2 - França, visando a cooperação acadêmica nas áreas de Gestão
Ambiental e áreas de interesse comum, a fim de promover o intercâmbio de
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, com
reconhecimento mútuo de estudos de graduação, e membros da equipe técnico-
administrativa das respectivas instituições.

 
b)Convênio de Cooperação Acadêmica Internacional entre a Escola de Artes, Ciências e
Humanidades e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de
Lisboa - Portugal, visando a cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de estudantes,
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, com
reconhecimento mútuo de estudos de graduação e  membros da equipe técnico-
administrativa das respectivas instituições.

 
2.6- DOAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE BENS - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

 
a) Profa. Dra. Regina Maura de Miranda, doação nº 00794/2016, conforme relação.

 
b) Prof. Dr. Alessandro Hervaldo Nicolai Ré, doação nº 01513/2014, conforme relação.

 
c) Prof. Dr. Mário Pedrazzoli Neto, nº 02984/2015, conforme relação.

 
2.7- SOLICITAÇÃO DE CARGOS PARA NOVOS PROFESSORES DOUTORES - ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO

 
2.8- ABERTURA DE CONCURSO PARA LIVRE DOCÊNCIA - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

1-) Área: Ciências Biológicas 
Especialidade: Biologia Molecular e Biotecnologia: aplicações em fungos 
Programa: I- Estrutura e propriedades de biomoléculas; II- Biossíntese de macromoléculas;
III - Integração de vias metabólicas; IV- Expressão gênica e organização do material
genético; V Biotecnologia: estado da arte, aplicações e impactos; VI- Fungos e
Biodiversidade; VII Genética e metabolismo de fungos; VIII- Desafios para o ensino de
Biologia Molecular em nível  superior; IX- utilização de fungos em biotecnologia. 
  
2-) Área: Ciências Biológicas 
Especialidade: Farmacologia: gerontologia 
Programa: I- Fisiologia e Farmacologia dos sistemas do corpo humano; II- Fármacos:
mecanismos de ação; III- Metabolização dos fármacos no organismo; V- Envelhecimento e
respostas do organismo humano; VI- Comprometimento cognitivo e demências: prevenção e
perspectivas de tratamento; VII - Depressão e sintomas depressivos em idosos: prevenção e
tratamento; VIII- Aplicação clínica das pesquisas em psicofarmacologia e doenças
psiquiátricas;  IX- Desafios para o ensino de farmacologia em nível superior. 
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3-) Área: Ciências da Saúde 
Especialidade: Programas de Atividade Física 
Programa: I. Crescimento, maturação e desenvolvimento motor: implicações para a prática
de atividade física e para o processo de formação esportiva; II. Desenvolvimento cognitivo e
psicossocial na infância e adolescência e as implicações para a prática de atividade física; III.
Lazer e esporte na infância e adolescência; IV. Programas para saúde, aptidão física,
aquisição de habilidades motoras e prática de atividade física na infância e adolescência; V.
Paradigmas e abordagens associadas àatividade física: implicações para a elaboração de
programas para crianças e adolescentes; VI. Políticas públicas para programas de atividade
física na infância e adolescência; VII. Medida e avaliação da atividade física na infância e
adolescência; VIII. Programas de atividade física para prevenção de doenças e promoção da
saúde na infância e adolescência; IX. Iniciação esportiva e treinamento a longo prazo; X.
Resolução de Problemas no ensino de programas de atividade física para infância e
adolescência; XI. Infância e adolescência: aspectos socioculturais envolvidos na atividade
física; XII. Aspectos pedagógicos no ensino da atividade física para infância e adolescência; 
  
4-) Área: Ciências da Saúde 
Especialidade: Biomecânica e Cinesiologia 
Programa: I. Aspectos biomecânicos de ossos e articulações; II- Aspectos biomecânicos do 
tecido muscular; III- Biomecânica da marcha humana; IV- Eletromiografia e o estudo do
movimento humano; V- Lesões no esporte: Considerações biomecânicas, clínicas e condutas
de reabilitação; VI- Artrocinemática da coluna vertebral; VII- Aspectos e características
biomecânicas dos calçados e pisos esportivos; VIII- O papel do exercício físico no tratamento
de tendinopatias; IX- Exercício físico e análise cinesiológica das estruturas articulares,
ligamentares, musculares e ósseas do aparelho locomotor; X- O papel da dor muscular no
controle do movimento humano. 
  
5-) Área: Ciências Ambientais 
Especialidade: Gestão da Água, Conflitos e Politicas Ambientais no Brasil 
Programa: I. Capitalismo, industrialização e degradação ambiental; II.Desenvolvimento e
sustentabilidade: dimensões conceituais; III. A água no cenário global do desenvolvimento e
sustentabilidade; IV. Relações sociedade e natureza: políticas públicas e gestão ambiental no
Brasil; V. Gestão dos recursos hídricos no Brasil: evolução das políticas públicas ambientais
e o protagonismos das instituições no panorama atual; VI. Gestão dos conflitos
socioambientais no cenário de escassez da água; VII. Os Comitês de Bacias Hidrográficas
como cenário da participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos; VIII. A
mercantilização da água:apropriação e conflitos; IX. Os conflitos dos usos múltiplos da água:
produção, consumo e desigualdades; X. Governança da água e gestão territorial; XI.
Aprendizagem social na gestão compartilhada de recursos hídricos. 
  
6-) Área: Ciências Ambientais 
Especialidade: Patrimônio, Ambiente e Sociedade 
Programa: I. Patrimônio Natural e Cultural: conceituação teórica; II. Patrimônios cultural e
natural: identidades coletivas e desenvolvimento local; III. Patrimônio urbano: arquitetura,
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cidade e arqueologia industrial; IV. Preservação e conservação do patrimônio cultural
material submetido aos fatores ambientais; V. Estado da arte dos conhecimentos sobre
mudanças climáticas atuais e futuras; VI. A vulnerabilidade do patrimônio natural e material
frente às mudanças climáticas globais; VII. Estratégias para a conservação do patrimônio
natural e cultural; VIII. Políticas públicas para a preservação e conservação do patrimônio
natural e cultural; IX. O papel do turismo na preservação do patrimônio natural e cultural; X.
O empoderamento da sociedade na preservação e conservação do patrimônio natural e
cultural. XI. Desafios no ensino de patrimônio e conservação no ensino superior. 
  
7-) Área: Ciências Humanas e Artes 
Especialidade: História da Arte 
Programa: I. Do moderno ao contemporâneo nas artes visuais; II. A crise do objeto artístico
e a mudança de paradigmas nas artes visuais; III. O experimentalismo nas artes; IV. A
expansão dos espaços expositivos e as artes visuais no mundo contemporâneo; V. A
internacionalização da arte na segunda metade do século XX; VI. De Paris a Nova York:
nova configuração para as artes; VII. Arte e mercado; VIII. Arte e política; IX. A questão social
nas artes, X. Circuito artístico de resistência; XI. Trânsitos e exílios de artistas; XII. Guerra
Fria Cultural; XIII. Concretismo e Neoconcretismo; XIV. A criação dos museus de arte
moderna, da Bienal de São Paulo e a utopia desenvolvimentista; XV. Cinema novo,
tropicalismo e artes visuais; XVI. O ensino de História da Arte em nível superior. 
  
8-) Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Teoria das organizações e comportamento organizacional 
Programa: I. Teoria das Organizações e Estudos Organizacionais: fundamentos teóricos,
perspectivas disciplinares e aplicações nos setores público e privado. II. Estruturas
organizacionais, grupos e equipes de trabalho: formas clássicas, modelos pós-burocráticos e
novas formas de interação no trabalho. III. Liderança, autoridade, poder e política na vida das
organizações. IV. Conflito, negociação e comportamento Intergrupal. V. Carreiras dentro e
fora das organizações: administração por competências, evolução linear e não linear de
carreira e novos formatos de relações de trabalho. VI. Aprendizagem organizacional. VII.
Cultura organizacional. Clima organizacional. Comportamento individual e grupal. VIII.
Motivação e satisfação no trabalho. IX. Qualidade de vida no trabalho. Stress e doenças de
adaptação: impactos no clima e desempenho organizacional. X. Violência no ambiente de
trabalho: assedio moral e sexual nas organizações. XI. Diversidade, inclusão e exclusão
social nas organizações. XII. Ética e valores nas organizações na perspectiva individual e de
responsabilidade social e ambiental corporativa. 
  

 
2.9- SISTEMA DE MANDATOS - APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO

 
2.10- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO DE DISCUSSÃO SOBRE CURSOS PAGOS NA
EACH.

 
INCLUSÃO DE PAUTA - Instituto Severino Fabriani para Crianças Surdas, solicita espaço
para realização de uma Conferência sobre Educação Bilingue para Surdos, dia 17/09/2016,
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das 9h00 às 13h00. ESPAÇO DISPONÍVEL: AUDITÓRIO AZUL.
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