
 

 

ATA Nº 07/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
15/03/2019 

Início:  
09h 

Término:  
11h30min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Marco Antonio Imhof (Departamento de Administração e Planejamento);  
Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças);  
Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando); 
Valderi Valente (Coordenação Geral de Infra Estrutura e Serviços); 
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:  
- Obras; 
- Compras conjuntas; 
- CONCAMPUS; 
- Distribuição dos valeres de diárias para os setores; 
- Gestão de riscos; 
- Valores para bolsas de pesquisa e extensão; 
- Assuntos Gerais. 
DESENVOLVIMENTO: 
Obras: empenho de telhados para Mecanização, Carpintaria, Zootecnia II e 7 
Residências Funcionais; empenho de pintura para Ginásio e Alojamentos, e 
aguardando Mecanização, Carpintaria, Zootecnia II; empenho de calçamentos 
para Zootecnia II e Agronomia, e aguardando Unidade Tecnológica e Bolsão do 
CGAE. A empresa Vilson Empreendimentos Imobiliários, responsável pela obra 
de recuperação de telhados, foi advertida pela falha cometida no Setor de 
Mecanização, onde, com a remoção das telhas e com as chuvas que vieram em 
seguida, houve danos a livros e equipamentos no Setor, cuja reparação de 
danos será discutida posteriormente. Compras conjuntas: em andamento, com 
prazo limite para entrega dos pedidos hoje, 15/03/2019. CONCAMPUS: pauta 
prevista até agora: sala de artes, planos e investimento, custeio e obras, novo 
organograma para 2020, recuperação das últimas atas, alteração de membros 
do CONCAMPUS; reformulação da IN 02/2017; eleição dos representantes da 
sociedade civil da CPA. Distribuição dos valeres de diárias para os setores: o 
total é de R$ 120.000,00 em diárias e R$ 30.000,00 em passagens. Divisão: 
Ensino Sede (R$ 30.000,00); Ensino UU e UT (R$ 30.000,00); Pesquisa (R$ 
20.000,00); Extensão (R$ 10.000,00); Gabinete (R$ 30.000,00); CGIS (R$ 
30.000,00). Para a compra de passagens aéreas, é necessário que o pedido 
chegue ao DAP com no mínimo 20 dias de antecedência. Gestão de riscos: será 
discutido em reunião na semana que vem na Reitoria e será retomado para 
complementação. Valores para bolsas de pesquisa e extensão: R$ 50.000,00 
para as bolsas de pesquisa e R$ 50.000,00 para as bolsas de extensão. 
Assuntos Gerais: a) será feito acautelamento da estrutura da sala da Agri I para 
o professore Leonardo Neves. b) barraca da extensão: será feito orçamento para 
aquisição de duas barracas. c) Valderi: os 20 refletores de LED instalados no 
ginásio não foram suficientes para uma boa iluminação, assim, será feito 
orçamento para através de dispensa, instalar um novo sistema de iluminação. 



 

 

d) Edital de auxílio para participação em viagens técnicas e eventos. Foi 
confirmado o valor autorizado de R$ 36.000,00 para o campus Rio do Sul. O 
Coordenador de Extensão salienta que os valores de equipamentos serão de até 
o R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pesquisador, independente de seu pedido ter 
sido superior a este valor. 
OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- revisão da lista de obras. 
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arquivada no gabinete 


