
 

 

 
 

ATA nº (08) - Reunião - Direção - SEDE 

Local: Sala de Reuniões Data: 10/05/2016 Início: 10h Término: 12h 

PARTICIPANTES: 

 

Ricardo Kozoroski Veiga (Diretor Geral); 

Marco Antonio Imhof (Diretor de Administração e Planejamento); 

Neiva Hoepers de Araújo (Coordenadora Geral de Ensino); 

Valderi Pereira Valente (Coordenador Geral de Infraestrutura e Serviços); 

Olavo Acácio Paulik (Coordenador Geral de Assistência ao Educando); 

Antonio Luis Tramontin (Coordenador de Produção); 

Katia Regina Koerich Fronza (Coordenadora Geral de Ensino na UU); 

Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças); 

Renata Bongiolo Magenis (Coordenadora de Extensão); 

Fabrício Masiero (Coordenador de Pesquisa); 

Daniel Fachini (Assessor de Gabinete). 

 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

- Orçamento/Finanças/Cortes; 

- Assuntos Gerais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

1. Orçamento/Finanças/Cortes 

- Diante do pedido de demissão de algum terceirizado, não se fará nova contratação sem consulta a Equipe 

de Direção; 

- A economia de energia elétrica será priorizada em detrimento da possível demissão de terceirizados; 

- Será ligado o gerador nos horários de pico de uso dos chuveiros, das 18h às 20h, visando economia de 

energia elétrica; 

- Viabilizar-se-á a conscientização dos alunos para controlar o tempo de banho e evitar os horários de pico; 

- Quanto à alimentação, serão iniciadas ações para produção (animal e vegetal) visando auxiliar, no próximo 

ano, o abastecimento do Refeitório; Necessidade de conscientização dos usuários quanto ao desperdício de 

alimentos prontos; 

- Combustível e veículos: não será mais disponibilizado motorista para deslocamentos em veículos de 

pequeno porte; 

- Material de expediente/reprografia: o servidor Clovis irá verificar a cobrança das folhas excedentes na 

reprografia, oriundas de impressão frente/verso cobradas em duplicidade pela empresa. Será estudada a 

possibilidade de se estipular uma cota de cópias por professor/aluno, e a forma de controle pela Reprografia; 

- Bolsas: será estudada a redução no número de bolsas de pesquisa/extensão para o próximo edital, 

mantendo-se o prazo habitual de duração. Valor R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 

 

2. Assuntos Gerais 

- CODIR: será discutido o uso de notebook´s e tablet´s pelos professores dos Campus. 

 

ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

 

 


