
 

 

 
 

ATA nº (10/2016) - Reunião - Direção 

Local: Auditório – Sede Data: 31/05/2016 Início: 09h Término: 12h5min 
PARTICIPANTES: 

 

Ricardo Kozoroski Veiga (Diretor Geral); 

Marco Antonio Imhof (Diretor de Administração e Planejamento); 

Orlando Cristofolini (Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional); 

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); 

Claudio Keske (Coordenador de Extensão); 

Fabrício Masiero (Coordenador de Pesquisa); 

Daniel Fachini (Assessor de Gabinete). 

 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

 

- Informações Codir; 

- Eventos Externos/Internos - adesão e participação; 

- Apreciação de documentos para o CONCAMPUS de 09/06/16 

- Proposta do programa de Capacitação Interna; 

- Proposta do Programa 5 S; 

- Assuntos gerais; 
 

DESENVOLVIMENTO: 

 

1. Informações CODIR: 

- Crise: os diretores pressionaram a reitoria no sentido de contribuir com os campi para custear despesas; 

Araquari suspendeu o internato no final de semana; A Cozinha de Rio do Sul fará um estudo neste sentido, 

sob supervisão do DAP; CGAE e UU também farão estudo do impacto da redução da vigilância. Katia 

requer estudo quanto ao orçamento de meios alternativos a vigilância, visto o montante patrimonial que há 

no prédio, qual seja, reforço de grades, portas, câmeras de segurança, entre outros. Ficam criadas 3 

comissões de estudo: Cozinha – Marco; UU – Adelar e CGAE – Olavo, Toninho e Valderi – prazo: final de 

junho. 

- MICTI: cada campus contribuirá com R$ 15.000,00 

- Jogos do IFC: cada campus contribuirá com R$ 8.000,00 

- Redimensionamento / Acordo de metas: Rio do Sul deveria estar com 90 docentes e 70 TAE´s, hoje há 10 

excedentes em cada segmento. 

 

2. Eventos Externos/Internos – adesão e participação: 

- Jogos do IFC: será conversado com os professores de Educação Física, a fim de motivá-los a participação 

no evento. 

 

3. Apreciação de documentos para o CONCAMPUS de 09/06/16: 

- PPC BCC e Agronomia; 

- IN Residências Funcionais; 

- IN Atividades Artísticas; 

- IN Desistência de alunos; 

- IN Grupos de Estudos; 



 

 

- IN Visitação ao Campus. 

 

4. Proposta do programa de Capacitação Interna: 

- Pesquisa online – enviado por e-mail – levantamento das demandas. Foco: capacitação. 

 

5. Proposta do Programa 5S: 

- Será aplicado gradativamente sob supervisão do servidor Laércio de Souza, onde serão estabelecidas metas 

para os setores, individuais e coletivos, abrangendo docentes, discentes e técnicos administrativos, 

culminando em premiação aos melhores resultados. 

 

6. Assuntos gerais: 

- Antonio: permuta entre Prof. Irineu e o IFC, envolvendo 3 ovelhas e um botijão de gás para solda, para 

CEDUP, mediante termo de permuta. Estará chegando amanhã um lote de 600 pintos; 

- Marco: seguro dos veículos – deverá ter  uma solução até segunda-feira (06/06). Pregão dos móveis está 

concretizado. Licitação de livros em andamento. 

- Valderi: redução de energia. Será feito orçamento para capacitores. Está sendo instalado um sistema de 

monitoramento online do funcionamento do gerador. 

- Orlando: chaves das salas de aula estão dando problemas. Assim, ficarão em claviculário na reprografia. 

Necessidade de verificar a limpeza no Auditório. Verificar as chegadas tardias de segunda-feira. 

- Fabrício: edital de viagens – não contemplará mais hospedagem. Edital de bolsas será publicado ainda 

nesta semana. Feito pedido de R$ 15.000,00 da FAPESC. 

- Keske: FIC – algumas áreas bem adiantadas, em especial na área de informática. Está sendo elaborado 

novo curso na área de apicultura. Curso de alemão em andamento, em parceria com a APP. Possibilidades 

de estágio na Alemanha. SIEPE – busca por servidores interessados em socializar experiências. 

- Olavo: necessidade de agendamento de reunião com Vigilantes. Regulamento discente – retomar as 

discussões quanto a revisão. 

 

ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

 

 


