
 
 

ATA nº (02/2017) - Reunião - Direção 

Local: Sala de Reuniões – 
Sede 

Data: 17/02/2017 Início: 08h 50min Término: 12h  

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Orlando Cristofolini (Direção de 
Desenvolvimento Educacional); Marco Antonio Inhof (Direção do Departamento de 
Administração e Planejamento); Antônio Luis Tramontin (Coordenação de Produção); 
Kátia Regina Koerich Fronza (Coordenação Geral de Ensino – Unidade Urbana); Adelar 
Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças); Renon Steinback Carvalho 
(Coordenação da Unidade Tecnológica); Olavo Acácio Paulik (Coordenação Geral de 
Assistência ao Educando); Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infra-Estrutura 
e Serviços); Claudio Keske (Coordenação de Extensão); Fabrício Campos Masiero 
(Coordenação de Pesquisa); Daniel Fachini (Assessoria de Gabinete). 
 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 

1) Dia de campo – Cravil; 
2) Computadores para a UU; 
3) Redimensionamento de pessoal nas unidades; 
4) Assuntos Gerais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
 
Dia de campo – Cravil: diante do mau comportamento dos alunos no Dia de Campo da 
Cravil, nesta semana, a Equipe de Direção decidiu, por unanimidade, pelo cancelamento 
da viagem à Coopercampus para as turmas/alunos que participaram daquele Dia de 
Campo. Computadores da UU: Solicitação de Katia Fronza: 1 máquina para atendimento 
na biblioteca, 1 máquina para coordenação de pedagogia,  1 máquina para o pedagógico 
e 1 máquina para CGE, pois o que foi mandado no ano passado nunca funcionou. Foi 
confirmado o pedido e ainda distribuído: 1 máquina para CGP, 3 máquinas para projeto 
do professor Wesley com os Idosos (computadores usados); 2 máquinas para CGAE – 
internato; acolhendo a sugestão do professor Claudio Koller, trazida pelo diretor: a equipe 
discutiu e decidiu que será reduzido o investimento em veículo em R$ 50.000,00, sendo 
este valor a ser investido na atividade fim da instituição. Redimensionamento de pessoal 
nas unidades: deverá descer um terceirizado do CGP para atender UU e UT, no início de 
março; Agroecologia: 2º turma em 2018. Auditório UU: aumentar o aluguel do Auditório 
para R$ 1.500,00 para instituição privada, e para os demais aumentar proporcionalmente. 
Sala NAPNE e Pedagógico: será estudada a possibilidade do pedagógico da UU ocupar 
o espaço do CAFES, cedendo uma sala do pedagógico para Centro Acadêmico. 
Monitorias de Agronomia: aprovado recursos de R$ 6.000,00 para monitorias da 
Agronomia. Internet nas Ueps: acionar o Setor de TI para melhor a internet. Fila do 
refeitório: estudar a possibilidade de minimizar este problema. Bolsas: Pesquisa: 6 bolsas 
de EM e 7 bolsas de ES. Produção: 6 vagas bolsa remunerada de final de semana. Bolsa 
moradia, 6 vagas – UEPS e Casa Familiar. Uniforme:  será emitida nova portaria. 
Comissão de resgate cultural: quadros dos formados, mural com histórico e museu. 



 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
Claudio Keske chegou às 9h30min. Katia Fronza e Adelar Benetti saíram às 11h, não 
participando assim das discussões relativas aos Tópicos de Monitorias de Agronomia e 
seguintes. Fabricio chegou às 11h. 

 


