
 

 

 

 

 

ATA Nº 06/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 

 

Local: 

Sala de Reunião da 

Sede 

Data: 

09/03/2018 

Início: 

09h:37min. 

Término: 

11h50 

PARTICIPANTES: 

Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  

Orlando Cirstofolini (Direção de Desenvolvimento Educacional); 

Marco 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 de Assistência ao Educando); 

André da Costa (Coordenação de Pesquisa); 

Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

- Zootecnia I; 

- Retorno dos Informes - CODIR; 

- Projeto Agronomia; 

- Trote Agronomia; 

- Rádios de Internet no Bloco A; 

- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 

- Zootecnia I: Às 11h10min. foi realizada visitação à Zoo I, Aviário e Aquicultura, 

onde foram levantadas as necessidades do setor, as quais serão encaminhadas 

para o CONCAMPUS. A equipe decidiu que o servidor Rafael residirá na casa da 

Zoo. I e que Marcos Niencotter e sua esposa Hana residirão na casa da Zoo. III, a 

fim de melhor organizar as tarefas e conveniências de cada setor.   

- Retorno dos Informes – CODIR: Sobre as funções, o Diretor de Planejamento 

informou que a princípio o campus não perderá mais funções, mas que em um 

futuro próximo provavelmente serão retiradas de todos os campi as FGs. 03, 04 

e 05. Quanto ao ponto eletrônico, será implantado experimentalmente em 02 

(dois) campi (Araquarí e São Bento do Sul), antes de ser aplicado em todos os 

campi. Destacou-se na reunião o alto índice de evasão e do não atendimento às 

auditorias em todos os campi. O Diretor salienta que o foco da auditoria 2018, 

serão editais de pesquisa e extensão, diárias e passagens e ajuda de custo á 

bolsistas e estudantes. O Diretor Geral se posicionou contrário às matriculas 

100% (cem por cento) via ENEM e solicitou que ao menos 50% (cinquenta por 

cento) destas fossem por meio de processo seletivo com histórico escolar. 

- Projeto Agronomia: Foi protocolado junto aos bombeiros, e por ser anterior a 

2014, serão necessárias algumas alterações, as mesmas serão feitas o mais 

breve possível, pelo mesmo autor do projeto. A Reitora informou que acredita 



 

 

ter grande possibilidade da vinda do valor necessário para a execução do 

projeto. 

- Trote Agronomia: A Equipe de Direção e a Coordenação da Agronomia, 

juntamente com outros servidores repudiaram o trote que foi feito. A equipe 

está cogitando a possibilidade de suspender as viagens técnicas a todos que se 

envolveram na promoção do trote. 

- Rádios de Internet no Bloco A: Será solicitado à T.I., um rádio por sala. Os 

orçamentos serão feito o quanto antes.  

- Assuntos Gerais: A Equipe de Direção iniciará o processo de estudo de 

viabilidade de criação dos cursos de piscicultura, apicultura e subsequente 

agropecuária, segunda turma de pedagogia e segunda turma de Informática. 

Será aberta sindicância para apuração de possível crime ambiental no 

alargamento de estradas do campus e também quanto à destinação dos dejetos 

retirados na lateral da guarita. No tocante à terceirização, os que já estavam 

foram repostos. Para mais terceirizados seria preciso a abertura de licitação. A 

vigilância já está na quantidade limite. Na reprografia, será feito novo controle 

de cópias e serão instaladas câmeras na reprografia de cada unidade. Há 

reclamações da internet na Zoo. II, razão pela qual será instalado novo rádio 

para internet. O veterinário do campus precisará participar de curso para o 

manuseio de ultra som, sendo as diárias pagas pelo Gabinete e a inscrição com 

os recursos do R.H. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

- às 10h:38 o Coordenação de Pesquisa entrou na reunião. 

 

 

 

 

 

 

 


