
 
 

ATA nº 08/2017 - Reunião - Direção 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data:  
02/06/2017 

Início: 
 08h:46min. 

Término:  
12h:05min. 

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Orlando Cristofolini (Diretor de Ensino); 
Neiva Roepers de Araujo (Coordenadora Geral de Ensino); 
Marco Antonio Inhof (Direção do Departamento de Administração e Planejamento); 
Adelar Benetti (Coordenador Financeiro);  
Antônio Tramontin (Coordenação de Produção);  
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 Masiero (Coordenação de Pesquisa);  
Kátia Fronza (Coordenadora de Ensino da Unidade Urbana); 
Leonardo José Antunes (Chefe de Gabinete). 
 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 
- Enchente; 
- Flexibilização; 
- Assuntos Gerais. 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 
Enchente: As previsões indicam um cenário mais otimista para a próxima semana. O 
Coordenador do CGAE demonstra sua preocupação com a permanência dos alunos na 
instituição, em caso de nova enchente. Foi informada no site do Campus a suspensão 
das atividades na quarta de noite e quinta matutino e vespertino das Unidades Urbana e 
Tecnológica, na Unidade Sede as atividades foram mantidas. O Curso de agronomia 
suspendeu as aulas na sexta feira. A Reitoria publicou erroneamente no Facebook 
institucional a suspensão de todas as atividades também na Unidade da Sede, o que 
causou alguns transtornos, sendo solicitada a alteração já no dia subsequente. O Diretor 
Geral apresentou o projeto de um Plano de Ação para casos como este, o qual tinha sua 
conclusão prevista para o segundo semestre, mas em decorrência das cheias e da 
previsão de uma nova cheia uma próxima semana, será concluído o quanto antes. A 
Equipe de Direção decidiu por aguardar até domingo para definir as ações da próxima 
semana, a fim de ter por base informações meteorológicas mais precisas. A 
Coordenadora de Ensino da Unidade Urbana solicitou que fossem definidas estratégias 
para cada Unidade separadamente. Sugeriu-se que fosse veiculado pelo rádio as 
informações/decisões; O Gabinete enviará no Google Drive os anexos para o e-mail 
geral, solicitando que cada servidor preencha seus dados. Flexibilização: O Diretor 
Geral apresentou à equipe de direção, slides com dados da queda de funções, recursos 
financeiros (contingenciamentos para terceirizados, estagiários e diárias), servidores 
(aposentadorias, redistribuições e remoções) e a ampliação de 200 (duzentas) vagas por 
ano. Houve ainda corte de 30 (trinta) terceirizados, 04 (quatro) estagiários em apenas 18 
meses, sendo assim necessária readequação de horários de atendimento em setores, 



restrição de diárias e retorno de servidores em desvio e com flexibilização. Os servidores 
que tem flexibilização serão convocados para reunião no dia 06/06/17, a fim de cientificá-
los de toda a situação que o Campus vem enfrentando. A Coordenadora Geral de Ensino 
chamou atenção para os horários de atendimento aos alunos fora dos horários de aula e 
intervalos dos servidores. 
Assuntos Gerais: O Diretor Geral informou que terá reunião com a prefeitura na tarde de 
hoje, momento em que aproveitará para solicitar mais uma vez a manutenção da Estrada 
do Redentor; Quanto à Comissão da Madeira, a Prof.ª Alexandra pediu para sair daquela, 
entrando em seu lugar o Prof.º Gilmar Triches. O Coordenador de Extensão solicitou a 
construção de abrigo de madeira na fazenda, para que os alunos e os insumos não 
fiquem no tempo. A Direção Geral decidiu que para um próximo momento será 
disponibilizada uma pequena quantidade de madeira e cobertura para atender à 
solicitação. Os Coordenadores de Pesquisa e Extensão solicitaram a reversão de valores 
de bolsas não utilizadas para eventos. O Campus recebeu R$ 38.000,00 (trinta e oito mil 
reais) para investimento em móveis. Quanto às diárias, é possível que o servidor 
dispense o recebimento de diária, se apenas participar do evento e/ou viagem como 
colaborador. O Diretor Geral informou que temos contingenciado 40% (quarenta por 
cento) do orçamento em investimento, mas apenas 25% (vinte e cinco por cento) de fato 
foi liberado. É possível, que dependendo dos cortes do governo, seja necessária a 
dispensa de todos os estagiários.  
 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
- Às 09h01min os Coordenadores de Pesquisa e Extensão entraram na reunião; 
- Às 10h51min o Diretor de Desenvolvimento Educacional entrou na reunião; 
- Os Coordenadores de Ensino da Unidade Urbana e de Administração e Finanças 
precisaram se ausentar da reunião às 11h40min; 
- Às 11h50min o Diretor de Administração e planejamento saiu da reunião. 

 


