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São Paulo, 28 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 
 
Prezado (a) Membro do CTA, 
 

 
 

Em nome da Profa. Dra. Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo, Diretora 

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, envio a V.S. a pauta da 90ª Reunião 

Ordinária do Conselho Técnico Administrativo – CTA, a realizar-se no dia 04.03.2015, 

das 08h às 11h no Auditório Verde.  

O CTA instalar-se-á com a presença de, no mínimo, mais da metade de seus 

membros. Não havendo número legal, haverá nova convocação para reunião a ser 

realizada trinta minutos depois. Não havendo ainda quórum na segunda convocação, a 

reunião será realizada em terceira convocação, com qualquer número, trinta minutos 

depois.  

                  Os membros suplentes estão convidados a participar, independentemente da 

presença do respectivo titular, assim como os membros da Comissão Assessora para o 

Orçamento. A Diretoria convidou para participarem desta reunião os representantes 

discentes das comissões estatutárias da EACH, das comissões de coordenação de 

cursos de Graduação e de pós Graduação e as entidades estudantis (centros e diretórios 

acadêmicos, associações atléticas, EACH Social), mesmo que ainda não legalizadas; no 

início da reunião, será solicitada autorização aos membros do CTA para a presença 

destes convidados.  

      A documentação pertinente a essa pauta poderá ser consultada na 

Assistência Técnica Administrativa. 

   

 

Atenciosamente, 

 

 

Nilva Fátima de Souza 

Assistente Técnico Administrativo 
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PAUTA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTA. 

 

 

PARTE I – EXPEDIENTE 

 

1. Manifestação da presidência do CTA.  

2. Manifestação dos presidentes de comissões. 

3. Manifestação dos membros. 

 

 

PARTE II – ORDEM DO DIA 

 

1. Atas 83ª ordinária e 27ª extraordinária – Análise e Deliberação 
 

2. Credenciamento CERT – Análise e Deliberação. 

Interessada: Profa. Dra. Sandra Lucia Amaral Assis Reimão 
Interessada: Tânia Araújo Viel 
 
3. Pedido de afastamento servidor não docente – Análise e Deliberação.  

Interessada: Servidora Fabiana Curtopassi Pioker, Educadora, afastamento por 3 
(três) dias a partir de 03.03.2015, para realizar palestra na Universidade Federal do 
Espirito Santo em Alegre-ES.  

4. Proposta de abertura de Concurso para obtenção do Título de Livre docente 
nas seguintes áreas: Informação e Tecnologia e Saúde - Análise e Deliberação.  

a) Área: Informação e Tecnologia 

Especialidade: Ciência da Computação 
Programa: 
1. Estruturas básicas de dados: vetores, matrizes, listas, pilhas, filas, árvores e 
heaps; 
2. Complexidade assintótica de programas; 
3. Busca em memória principal: sequencial, binária, árvore binária de busca, árvore 
AVL, árvores vermelho-preto e suas complexidades; 
4. Hashing em memória principal e suas complexidades; 
5. Ordenação em tempo linear: bucket-sort, radix-sort, counting sort e suas 
complexidades; 
6. Ordenação por comparações: insertion-sort, merge-sort, quicksort e suas 
complexidades, limite inferior de complexidade para ordenação por comparações; 
7. Busca em arquivos: busca sequencial, busca binária e índices e suas 
complexidades; 
8. Árvores B e hashing em disco e suas complexidades; 
9. Classes de dificuldades de problemas: P, NP, NP-Difícil, NP Completo; 
10. Grafos, algoritmos elementares de grafos, árvores espalhadas mínimas e 
caminhos mais curtos. 
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b) Área: Saúde  
Especialidade: Fisiologia do Esforço 
1. Bioenergética e exercício físico  
2. Adaptações metabólicas ao exercício físico  
3. Expressão de genes metabólicos e exercício físico 
4. Fisiologia do tecido adiposo e exercício físico  
5. Adaptações celulares do tecido adiposo ao exercício físico 
6. Fisiologia muscular e exercício físico 
7. Adaptações celulares do músculo esquelético ao exercício físico  
8. Fisiologia cardiovascular e exercício físico 
9. Adaptações cardiovasculares ao exercício físico 
10. Exercício físico e prevenção de doenças metabólicas  
11. Exercício físico e tratamento de doenças metabólicas 
12. Exercício físico e cardioproteção 
 

5. Curso de Extensão  

Solicitação do Prof. Dr. Elie Ghanem docente da Faculdade de Educação, de salas 
de aula da EACH para realização do curso de extensão universitária, Aprendizado 
com Pesquisa de Opinião: Educação como desenvolvimento local, dirigido às 
escolas municipais de ensino fundamental da zona leste.  
 

6. Orçamento da EACH - Apresentação e Discussão. 
 

 7. Demandas de espaço físico na EACH – Apresentação da demanda dos 
estudantes, conforme decisão da Congregação de 20 de fevereiro de 2015. 

 

 
 


