
 

 

ATA Nº 02/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 
 
 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
18/01/2019 

Início:  
09h 

Término:  
11h 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Adriano Becker (Departamento de Administração 
e Planejamento); Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção); Geovana 
Bluning Pinto (Coordenação Geral de Assistência ao Educando); Valderi Pereira Valente 
(Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços); Tamiris Possamai (Coordenação Geral de 
Ensino); Mario Cesar Alexandre Junior (Engenheiro Civil); Daniel Fachini (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Obras e reforços de empenhos; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
Semana de adaptação e reinício das atividades letivas: iniciará no dia 04/02 (segunda-feira), 
no auditório da Unidade Urbana. Das 09h30min às 12h, haverá uma conversa como diretor 
e apresentações das coordenações, relatando o que foi feito em 2018 e quais os planos 
para 2019. No período vespertino, haverá uma capacitação sobre o SIPAC, com Tamiris, das 
13h30 às 15h30, para todos os servidores. Às 15h30, serão separados TAE´s e docentes. 
Com os primeiros serão tratados os temas: ponto, sobreaviso, plantões, com o DAP e CGP, 
provavelmente na sala T-09. Com os docentes, haverá atividade com a Coordenação de 
Registros Acadêmicos. No dia 05/02 (terça-feira), no período matutino, haverá socialização 
dos projetos Escola-Família e informações sobre a divulgação da instituição, matrículas, 
bolsas, auxílios, viagens, licitações, cartão corporativo, diárias, materiais, autorizações de 
entrada, uniformes, atrasos e saídas antecipadas. No período vespertino, haverá formação 
pedagógica. No dia 06/02 (quarta-feira), o dia todo será dedicado à formação pedagógica. 
Será verificado a possibilidade de um passeio na Sede para os servidores que não 
conhecem o campus. Obras e reforços de empenho: a) na guarita da Sede, com melhorias 
no espaço de parada dos ônibus para melhor atender aos estudantes, oferecendo uma área 
mais confortável e segura. Custo previsto previsto de R$ 70.000,00, a ser concluído até 
setembro de 2019; b) reforma de telhados: 7 residências funcionais e 3 pavilhões 
(mecanização, Zoo II e carpintaria), com custo previsto de R$ 400.000,00, a ser concluído 
até julho de 2019; c) calçamentos: estão em execução e/ou serão executados na Zoo III, 
Agronomia até estufa, estacionamento UT, Agroecologia e se houver saldo, bolsão de 
estacionamento do CGAE - alojamentos, carpintaria e gestão ambiental, com custo previsto 
de R$ 400.000,00; d) pinturas: falta concluir a parte interna do ginásio e alojamentos, com 
previsão de conclusão até a 1ª semana de fevereiro e) cercas: estão sendo substituídos 
1.500 m de cerca com arame farpado na área frontal da instituição, assim como a limpeza 
desta área, com conclusão prevista para a próxima semana. Reforços de empenho: 
Serralheria riossulense: R$ 5.000,00; e M2: R$ 3.000,00. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 

 



 

 

 
Original assinada e 

arquivada no gabinete 


