
 

 

ATA Nº 05/2019 - REUNIÃO – DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
22/02/2019 

Início:  
09h 

Término:  
12h 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Marco Antonio Imhof (Departamento de Administração e Planejamento);  
Orlando Cristofolini (Departamento de Desenvolvimento Educacional);  
Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças);  
Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  
Neiva Hoeppers de Araújo (Coordenação Geral de Ensino); 
Cláudio Keske (Coordenação de Extensão);  
André da Costa (Coordenação de Pesquisa);  
Aline Tomazia Seemann (Coordenação Geral de Ensino da Unidade Urbana);  
Daniel Fachini (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO:  
- GRU da Biblioteca; 
- Relatório CPA; 
- Moradia para bolsistas de produção; 
- Local para o Centro Acadêmico de Agronomia; 
- Regulamentação das Residências Funcionais; 
- Empréstimos de cadeiras para Ibirama; 
- Escoteiros; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
GRU da Biblioteca: as multas de atraso na entrega de itens emprestados da biblioteca será 
cobrada através de GRU, conforme resolução das bibliotecas, que será emitido na 
biblioteca, a partir do segundo semestre deste ano, após orientação aos alunos e pais em 
reunião de pais e divulgação para a comunidade acadêmica, com emissão da respectiva 
portaria; Relatório CPA: foi apresentado o relatório da CPA 2017, assim como foi explanada 
a metodologia de construção do relatório. O mesmo foi disponibilizado a todos os 
servidores através do e-mail. Moradia para bolsistas de produção: 15 vagas bolsas 
remuneradas e 14 vagas de bolsas de moradia. Proposta de uso da casa de madeira para 
bolsa moradia feminina, onde hoje estão a equoterapia e o CEA da Agronomia, sendo que 
estes andam aparentemente abandonados. Proposta de uso de uma residência funcional 
para alojamento feminino (bolsa moradia). Proposta de uso do antigo ambulatório, ao lado 
da equoterapia. A equipe não tomou uma decisão e as propostas serão discutidas 
posteriormente por comissão formada entre DG, DDE, CGP e CGAE. Local para o Centro 
Acadêmico de Agronomia: o CEA procurou a Direção para requerer um local. Será analisado 
posteriormente. Regulamentação das Residências Funcionais: a Reitoria não pagará 
sobreaviso e plantão, sendo registrado somente quando acionado, seguindo a Instrução 
Normativa Nº 006/2014/IFC, de 14 de outubro de 2014. Empréstimos de cadeiras para 
IBIRAMA: de acordo. Escoteiros: mutirão no IFC Rio do Sul – Sede. Cerca, jardim, pintura da 
fábricas de ração e do almoxarifado, pintura de meio fio. Equipe CGP e CGIS acompanhará. 



 

 

120 escoteiros. Alojamento no ginásio.  Assuntos Gerais: a) DNIT: o viveiro auxiliará na 
reposição ambiental decorrente obras duplicação BR-470, sendo que o DNIT mandará 
sementes e o campus produzirá as mudas. Em contrapartida, o DNIT auxiliará na aquisição 
de equipamentos e insumos. O DNIT dará uma resposta sobre a possibilidade da 
contrapartida. PAE: Sérgio informou que surgiram novas demanda para a Comissão, que 
deverá proceder todo o processo de análise de documentos. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- A bibliotecária Deise participou da reunião durante a discussão da 1ª pauta. 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


