
 
 

ATA nº (16/2016) - Reunião - Direção 

Local: Sala de Reuniões– 
Sede 

Data: 25/08/2016 Início: 08h:36min Término: 10h46min 

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Diretor Geral);  
Orlando Cristofolini (Diretor de Departamento de Desenvolvimento Educacional);  
Eder Fravetto (representando o Coordenação de Produção);  
Katia Regina Koerich Fronza (Coordenadora de Geral de Ensino da Unidade Urbana); 
Adelar Benetti (Coordenador Geral de Administração e Finanças); 
Claudio Keske (Coordenação de Extensão);  
Fabricio Campos Masiero (Coordenação de Pesquisa);  
Elizeti Nienkotter (Coordenação da Unidade Tecnológica);  
Leonardo José Antunes (Chefe de Gabinete). 
 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 
1 – Assuntos Gerais; 
2 - Terceirizados; 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 
1. Quanto aos assuntos gerais, na última reunião do CODIR, o Diretor Geral foi informado 
que a CD4 anteriormente entregue ao MEC, será devolvida até o mês de maio de 2017, 
em virtude de observância ao prazo dado pelo MEC. Salientou-se ainda que no referido 
ano, serão retiradas de todos os Campi as FGs 03, 04 e 05; 
As últimas informações da AMAVI, sobre o projeto para a pavimentação de parte da 
Estrada do Redentor que circunda o IFC, são de que este deve estar pronto em 
aproximados 04 (quatro) meses. A ADR custeará os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
conseguidos pelo Dep. Aldo Schneider, para o pagamento do projeto; 
O curso de Engenharia Mecatrônica, a ser implantado na Unidade Tecnológica estará na 
pauta da reunião do CONSUPER apenas no mês de novembro; 
No tocante à FETEC, após atualização dos dados apurou-se 123 (cento e vinte e três) 
inscrições. Questionou-se pela Coordenadora de Ensino da Unidade Urbana, a 
precariedade da divulgação do evento. O Coordenador de Pesquisa informou que parte 
dos recursos destinados à FETEC estão sob os cuidados da Coordenação de Extensão, 
e há subcomissões já estão devidamente definidas para auxiliar no evento. A 
Coordenadora de Ensino da Unidade Sede questionou a participação e falta de 
informação dos envolvidos; 
O Coordenador de Extensão informou que o Seminário da Uva, reuniu Epagri e 
Promover, participando mais 150 (cento e cinquenta) pessoas. Informou também que foi 
firmada parceria com uma Universidade do Sul da Alemanha, para que futuramente 
possam ser realizados estágios curriculares para todos os cursos superiores no IFC; 
 
2. No que diz respeito aos terceirizados, em razão da redução orçamentária anual que o 
IFC vem enfrentando, e segundo informações repassadas pela Reitoria, em conjunto com 
avaliação feita pelo Departamento de Planejamento e Setor Financeiro, no ano de 2017 
haverá uma redução orçamentária de aproximadamente 45% (quarenta e cinco por 



cento) em relação ao ano de 2015; 
Há a perspectiva de reduzir custos com alimentação, terceirização, vigilância e energia 
elétrica, em virtude de serem os maiores gastos do Campus; 
Às 10h00min. o Coordenador de Extensão teve que deixar a reunião; 
A Equipe de Direção, apesar dos esforços para a redução de gastos em diversas áreas, 
dentre elas, energia elétrica e alimentação, em decorrência da inevitável redução 
orçamentária já anunciada para o ano de 2017, equivalente a mais de R$ 1.100.000,00 
(um milhão e cem mil reais), vê-se obrigada a reduzir a terceirização. Em razão desta 
representar o principal gasto do Campus (55%), será a primeira despesa a sofrer 
redução, com uma previsão inicial de corte de 35% dos postos de trabalho. Os cortes 
ocorrerão em dois momentos: out/2016 e jan/2017;  
O Diretor Geral propôs realizar reunião com toda a comunidade do campus (dia 23/9) 
para socializar o quadro atual e futuras mudanças para adequação ao orçamento 2017, 
proposta que foi acolhida pelo grupo.  
Às 10h22min. o Diretor Geral teve que sair da reunião em virtude de consulta médica; 
Os Diretores e Coordenadores farão o levantamento em seus respectivos setores para 
posterior aplicação das medidas de contenção de despesas; 
Às 10h24min. a Coordenadora de Ensino da Unidade Urbana precisou ausentar-se da 
reunião; 
O Coordenador de Assistência ao Aluno questionou a possibilidade de alterações no 
internato, na tentativa e aumentar recursos. O Coordenador Financeiro informou que 
deve ser apurado o custo/benefício de possíveis alterações; 
Às 10h43min. o Coordenador de Finanças teve que ausentar-se da reunião. 
 

ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 


