
 
 

ATA nº 06/2017 - Reunião - Direção 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data:  
05/05/2017 

Início: 
 08h:26min. 

Término:  
10h:25min. 

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Marco Antonio Inhof (Direção do Departamento de Administração e Planejamento);  
Eder Favretto (Coordenação de Produção Substituto);  
Olavo Acácio Paulik (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  
Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infra-Estrutura e Serviços);  
Claudio Keske (Coordenação de Extensão);  
João Célio (Coordenação de Pesquisa Substituto);  
Leonardo José Antunes (Chefe de Gabinete). 
 

 
PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 
- Readequação das vagas de terceirização; 
- Assuntos Gerais. 
 

 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Readequação das vagas de terceirização: O Diretor de Planejamento informou que 
após recálculo dos impactos das alterações já realizadas no ano de 2016, será possível 
manter uns poucos terceirizados a mais, conforme tabela anexa. Ao final dos cálculos o 
Campus apresenta crédito de 19.000,00 (dezenove mil) reais, que serão reservados para 
o pagamento de contas extraordinárias. Tínhamos um total de 48 (quarenta e oito) 
terceirizados, e reduziremos para 30 (trinta). O Diretor Geral informou que será enviado 
memorando circular para todas as direções/coordenações orientando para que não sejam 
contratados novos estagiários em caso de rescisão ou encerramento de contrato. O 
Coordenador de Assistência ao Educando compartilhou sua preocupação com o 
internato, em decorrência da redução de terceirização e possível corte de horário 
flexibilizado. O Coordenador de Produção compartilhou com a equipe que os bolsistas 
tem auxiliado grandemente o setor, e questionou quanto a possibilidade haver refeição 
para estes que permanecem na instituição nos finais de semana, ou talvez 
disponibilizando o espaço ao lado do refeitório para que os mesmos preparem suas 
refeições. Definiu-se que nesta semana permanecerá da mesma forma e que para a 
próxima semana será utilizada a sala de café dos servidores por período experimental 
para que realizem suas refeições. Assuntos Gerais: A Equipe discutiu a necessidade de 
ampliar ou transferir cursos para o período noturno e no caso da Unidade Sede, 
ressaltou-se a necessidade de um acesso melhor. A Coordenadora de Ensino informou 
sua preocupação com a evasão dos cursos técnicos. O Diretor Geral propôs reuniões 
direcionadas com cada curso. No tocante à evasão, a equipe discutiu os efeitos positivos 
das visitações que tem sido feitas nas casas das famílias. Discutiu-se a necessidade de 
aumento de exploração do marketing do Campus na região. A sala onde se realizam as 
reuniões da comissão disciplinar será utilizada pelo posto de vendas e a sala do arquivo 
será utilizada pela comissão. 



 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
- Às 08h42 o Coordenador de Infraestrutura entrou na reunião; 
- Às 10h00 a Coordenador de Alimentação entrou na reunião. 

 


