
 
 

ATA nº (20/2016) - Reunião - Direção 

Local: Sala de Reuniões – 
Sede 

Data: 29/09/2016 Início:08h: 56min Término:12h: 01min 

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Diretor Geral);  
Neiva Roeppers de Araujo (Coordenadora Geral de Ensino – Sede); 
Antônio Luis Tramontin (Coordenador de Produção); 
Kátia Fronza (Coordenadora Geral de Ensino – Unidade Urbana); 
Olavo Paulik (Coordenador Geral de Assistência ao Educando); 
Valderi Pereira Valente (Diretor do Departamento de Administração e Planejamento);  
Adelar Benetti (Coordenador Geral de Administração e Finanças); 
Claudio Keske (Coordenação de Extensão);  
Fabrício Campos Masiero (Coordenação de Pesquisa);  
Mário Alexandre Junior (engenheiro); 
Leonardo José Antunes (Chefe de Gabinete). 
 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 
1 - Edital de Alunos Monitores/bolsistas; 
2 - Obras e licitações visando recurso extra-orçamentário; 
3 - Assuntos Gerais. 
 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 
1 – No tocante ao edital de monitoria, será dada preferência para os alunos da Agronomia 
para atuarem como monitores, visto que a maioridade dos mesmos trará maior 
responsabilidade ao exercer a função. Sobre as bolsas, para que não haja problemáticas 
referentes à legislação trabalhista, é necessário observar a idade dos bolsistas. Foi 
apresentado para a Equipe de Direção a minuta do referido edital, onde foram discutidas 
possíveis alterações. Foi sugerida pela equipe, análise do edital pelos servidores que 
possuem formação jurídica, a fim de que sejam dirimidas dúvidas quanto à legalidade, 
bem como, para que seja posteriormente solicitado parecer da Procuradoria Federal. As 
inscrições serão abertas entre os dias 10 de outubro a 14 de outubro, e entre 17 a 21 
outubro será o período para interposição de recursos. 
2 – Sobre as obras e projetos, o engenheiro do Campus e o Coordenador no CGAF 
esclareceram que os processos de obras levam em torno de 60 (sessenta) dias para 
ficarem prontos, e que dependem de aprovação jurídica. Apontaram ainda que o 
Procurador não aprovará projetos/obras que não tenham dotação orçamentária. O 
engenheiro expôs os projetos que estão em andamento, dentre eles, a ligação do 
refeitório com o prédio administrativo, a continuação da cobertura da mecanização, a 
pista de caminhada na Unidade Sede, o fechamento do refeitório e alteração de dois 
banheiros na Unidade Urbana e a quadra na Unidade Urbana. A equipe selecionou como 
prioridades a cobertura da mecanização a fim de proteger o maquinário alocado no setor, 
que representa um valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem 
como o fechamento do refeitório da Unidade Urbana. O terceiro projeto a ser priorizado é 
a licitação para o gradeamento na Unidade Tecnológica, que será tratado como custeio. 



O quarto projeto a ser realizado é da ligação do refeitório da Sede com o prédio 
administrativo. Em quinto lugar a quadra da Unidade Urbana. Em sexto lugar a 
regularização da rede de energia na Unidade Tecnológica.    
3 – A Reunião do Concampus será marcada para o dia 07 de outubro.  Sobre a iniciativa 
de paralisação dos alunos no dia 29/09/16, em face da decisão dos SINASEFE que os 
servidores do Campus não paralisarão neste dia. Será permitido que os alunos realizem 
sua manifestação, entretanto, os mesmos serão avisados que alguns professores 
poderão considerar como aula dada e conseqüente falta aos que não estiverem em sala, 
bem como, que os acessos à instituição não poderão ser bloqueados.  
 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
Às 09h35min o engenheiro foi liberado da reunião pelo esgotamento de seus 
esclarecimentos; 
Às 10h09min os servidores Adelar Benetti e Kátia Fronza precisaram ausentar-se da 
reunião; 
Às 10h13min o Coordenador de Extensão teve que ausentar-se da reunião, em virtude o 
horário de aula; 
Às 11h00min a assistente social do Campus foi chamada para participar da reunião e 
auxiliar nas alterações do edital de bolsa. 
 

 


