
 

 

 
ATA nº 02/2018 - Reunião - Direção 

 

Local: 

Sala de Reuniões 

Sede 

Data: 

26/01/2018 

Início: 

08h40min 

Término: 

11h30min 

PARTICIPANTES: 

Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Adriano Becker (Direção de 

Departamento de Administração e Planejamento); Éder Favretto 

(Coordenação Geral de Produção); Sérgio Campestrini (Coordenação 

Geral de Assistência ao Educando); Giovana Bluning Pinto (CGAE); Valderi 

Pereira Valente (Coordenação Geral de Infra-Estrutura e Serviços); Daniel 

Fachini (Assessoria de Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

- Obras em andamento e projeto da Agronomia; 

- Retorno das atividades; 

- Alterações de pessoal; 

- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 

- Obras em andamento e projeto da Agronomia: considerando que houve 

falha na medição dos espaços a receberem pintura, o fiscal de contrato 

fará o levantamento do saldo para pintura, priorizando no momento a 

conclusão da cozinha, e na sequência, Bloco A, Bloco B e guarita. Com o 

orçamente 2018 se buscará saldar as prioridades.  

- Retorno das Atividades: no dia 01/02, todos os servidores serão 

recepcionados na UU, iniciando com café e às 9h15, apresentações da 

equipe de direção, com exposição visual – imagens das atividades 

desenvolvidas. No período da tarde, o DAP fará uma apresentação, 

tratando de assuntos orçamentários e informações de RH, encerrando 

com reuniões setoriais. No dia 02/02, haverá treinamento do PTD para 

docentes na Unidade Urbana, pela manhã. 

- Alterações de pessoal: saída do professor Fabrício da coordenação de 

Pesquisa. Será substituído pelo professor André Costa. Mudança na UU, 

um terceirizado será contratado para a Reprografia e a servidora Nadia 

Machado irá para a coordenação administrativa da UU. O servidor Daniel 

Pittaluga irá para a Sede, retornando para a Tesouraria e o servidor 

Carlos, até então na tesouraria, irá para o CGIS.  

- Assuntos gerais: O coordenador do CGAE solicitou o retorno do vigilante 



 

 

de Ronda (6 horas – 18 as 24h), relatando os problemas decorrentes 

desde o corte deste profissional, principalmente do horário noturno. 

Diante dos argumentos, a equipe decidiu recontratar este posto. Sendo 

que qualquer nova recontratação de terceirizados deverá passar pela 

equipe de direção. 

 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

 

 

 

 

 

 


