
 
ATA Nº 12/2017 – Reunião – Equipe de Direção 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
18/08/2017 

Início:  
08h45min 

Término: 
11h25min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Marco AntonioImhof (Direção de 
Departamento de Administração e Planejamento); Antônio Luiz Tramontin 
(Coordenação Geral de Produção); Olavo Acácio Paulik (Coordenação Geral de 
Assistência ao Educando); Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infra-
Estrutura e Serviços); Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e 
Finanças); Claudio Keske (Coordenação de Extensão); Daniel Fachini (Assessoria 
de Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Discussão quanto às Feiras de Matemática – Consulta ao CONCAMPUS; 
- Espaços da Equoterapia e Casa de Madeira; 
- Alunos menores / moradia em final de semana; 
- Demonstrativo financeiro; 
- Compra de material de consumo e diárias: Pesquisa; 
- Repasses do CODIR; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
Demonstrativo Financeiro: apresentação do orçamento 2017, sua execução assim 
como a série histórica desde 2011. Prévia para 2018: Matriz CONIF: R$ 
5.073.071,83, RIP: 1.425.327,31); Discussão quanto às Feiras de Matemática – 
Consulta ao CONCAMPUS: aguardar a posse do novo Conselho e pôr em pauta; 
Espaços da Equoterapia e Casa de Madeira: a Coordenação Geral de Produção 
requer a casa de madeira para moradia em final de semana: após discussão, a 
equipe decidiu manter decisão anterior de que não haverá exceção para 
permanência de menores em final de semana no campus; Alunos menores / 
moradia em final de semana: comunicar a Coordenação do Curso de Agronomia 
quanto a Portaria 28/2017, que trata da permanência de alunos após o horário das 
aulas no campus. Que seja repassada esta informação aos alunos; Compra de 
material de consumo e diárias: Pesquisa: as Coordenações de pesquisa e extensão 
contam com 13 projetos de pesquisa e 13 projetos de extensão com fomento e em 
torno de 26 projetos sem fomento - requerem aumento dos recursos para as 
coordenações: a equipe de direção orientou de que os pedidos venham com maior 
detalhamento possível, para evitar aquisição equivocada dos materiais.  Repasses 
do CODIR: Foram passadas orientações quanto ao cálculo do orçamento, os 
valores por aluno e por curso e seus respectivos índices. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 

 

 

 


