
 

 

ATA Nº 19/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões - Sede 

Data: 
05/10/2018 

Início:  
08h50 

Término:  
11h30min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Orlando Cristofolini (Direção do Departamento de 
Desenvolvimento Educacional); Marco Antonio Imhof (Direção de Departamento de 
Administração e Planejamento); Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços); Sérgio 
Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando); Daniel Fachini (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Financeiro e protocolo da Sede; 
- Sala para o patrimônio e grêmio; 
- Recesso do dia 15; 
- Encerramento de fim de ano (caixinha para brindes); 
- Cartão corporativo para CGAE; 
- Obra da agroecologia e memorial fotográfico; 
- Atribuições do CGEUU; 
- Sala para atividades multiculturais (Keske); 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
Recesso do dia 15: considerando deliberação do CONCAMPUS, que alterou o calendário 
escolar para cancelar o recesso inicialmente previsto para o dia 15 de outubro, neste dia 
haverá expediente normal, tendo aulas e expediente administrativo. Atribuições da CGEUU: 
as atribuições da CGEUU são as mesmas da CGE, porém, com competência exclusiva no 
âmbito da Unidade Urbana, e não sobre todo o Campus como a CGE. Além disso, não é 
atribuição da CGEUU fazer o horário das aulas, atribuição esta específica da CGE. Sala de 
patrimônio e grêmio: está em estudo a troca da sala do Setor de Patrimônio por uma sala 
maior, a ser viabilizado para o início do ano que vem. Sobre o grêmio, será disponibilizada a 
sala do antigo Setor de Eventos, que hoje está em uso pelo patrimônio, sendo que este 
setor solicitou um prazo de 180 dias para desocupar a sala. Financeiro e protocolo: será 
analisada uma possibilidade de troca do servidor responsável pelo financeiro na Sede. 
Sobre o Protocolo, será conversado com a Secretaria para que possa fazer o Protocolo no 
período de licença da servidora Tamiris. Obra da agroecologia e memorial fotográfico: obra 
em fase de orçamento. Memorial fotográfico está em fase de elaboração. Cartão 
corporativo do CGAE: confirmado para o próximo ano. Encerramento de fim de ano 
(caixinha para brindes): verificar. Assuntos gerias: a) Se vierem os recursos integrais, a 
seqüência para empenhos, com prazo estimado para 11/11, será: Telhados: 1) telhado 
mecanização/carpintaria, 2) residências funcionais; 3) Zoo2, 4) Zoo1, 5) Zoo3; Calçamento: 
1) Agronomia, 2) Bolsão de estacionamento em frente aos alojamentos CGAE, 3) Parcial da 
unidade urbana; 4) estacionamento da UT. b) CGIS orçará entrada da biblioteca Bloco B. c) 
DDE solicita Placas de identificação internas e externas para as três unidades. d) CGAE 
solicita licitação para substituição das portas (portas de ferro) do alojamento masculino 
para 2019. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 



 

 

- Sala para atividades multiculturais (Keske): não foi discutido 
 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


