
 
 

ATA nº (01/2017) - Reunião – Equipe de Direção 

Local: Laboratório de 
Mecatrônica – Unidade 

Tecnológica 

Data:  
26/01/2017 

Início:  
09h 

Término:  
13h40min 

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Orlando Cristofolini (Direção do Departamento de 
Desenvolvimento Educacional); Daniel Fachini (Coordenação Geral de Ensino/Gabinete); 
Antônio Luis Tramontin (Coordenação de Produção); Kátia Regina Koerich Fronza Fronza 
(Coordenação Geral de Ensino – Unidade Urbana); Olavo Acácio Paulik (Coordenação Geral de 
Assistência ao Educando); Valderi Pereira Valente (Direção do Departamento de Administração 
e Planejamento/Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços); Adelar Benetti (Coordenação 
Geral de Administração e Finanças); Renon Steinbach Carvalho (Coordenação da Unidade 
Tecnológica). 
 
PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 
1 – Planejamento Estratégico – Proposta de Indicadores; 
2 – Mudanças em processos pedagógicos e administrativos para 2017; 
3 – Obras/reformas/melhorias em andamento; 
4 – Residências funcionais – Regimento/portarias; 
5 – Início do ano letivo – Orientações; 
6 – Assuntos Gerais.  
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
1 – Quanto ao Planejamento Estratégico, foi apresentada uma Planilha com proposta de 12 
indicadores, aprovadas pelos presentes, que serão distribuídos na próxima reunião. Alertou-se 
para a necessidade de pensar ações para adaptar o campus para atender o Modelo 90/70, até 
2024. Dever-se-á promover melhoras nos processos de acesso e permanência. Propuseram-se 
estudos relativos aos perfis dos cursos com o ementário.  Estudo da possibilidade de ingresso 
de mais uma turma do curso de Pedagogia no meio do ano, possibilidade esta hoje 
inviabilizada pela falta de professores e espaço físico. Estudo da possibilidade de ofertar 
Subsequente em Agropecuária no período noturno com prática aos sábados. Estudo para 
substituir o curso técnico em Eletroeletrônica por um curso de automação agrícola/agricultura 
de precisão. Estudo para 2018, curso técnico em Edificações, sendo que precisaria um 
professor na área de Engenharia Civil. Estudo de demanda da comunidade para cursos 
técnicos. Rever a possibilidade de um curso técnico na área de Agroindústria.  Estudo para 
abrir uma segunda turma do curso técnico integrado em Informática, que hoje esbarra na falta 
de professores das disciplinas do ensino médio. A análise dos indicadores será semestral para 
os cursos superiores e anual para os cursos técnicos. Será solicitado aos servidores Ruan e 
Marcos Franzão um sistema para acompanhamento de egressos. 
2 – Está sendo viabilizada a vinda de uma servidora da UU para a UT para cuidar da Biblioteca 
e da Secretaria. Será promovido um reforço nas unidades, intensificando-se a presença da 
Direção nas mesmas. Será criado um Gabinete da Direção na UU. 
3 – Deverá ser viabilizado um servidor terceirizado para limpeza da UT, algumas vezes por 
semana. 
4 – Rever a resolução do CONCAMPUS e a legislação correlata, para definir regras mais claras 
de concessão e os compromissos dos ocupantes dos imóveis funcionais. 
5 – Haverá uma programação nos dias 02 e 03/02 para recepção dos servidores. A convocação 
com a programação será enviada por e-mail. 
6 – A quadra para UU está sendo viabilizada via licitação. 
 
OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
 

 


