
 

 

ATA Nº 13/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
07/06/2019 

Início:  
09h 

Término:  
12:10 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  

Marco Antonio Imhof (Departamento de Administração e Planejamento);  

Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  

Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços); 

Cíntia Mara Gilz Geisler (Coordenação Geral de Administração e Finanças); 

Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando); 

Cláudio Keske (Coordenação de Extensão);  

André da Costa (Coordenação de Pesquisa);  

Aline Tomazia Seemann (Coordenação Geral de Ensino da Unidade Urbana); 

William Leôncio Wrubel (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO:  
- acompanhamento dos saldos de empenho; 

- distribuição de itens recebidos em doação; 

- alteração de servidores e estagiários; 

- possibilidade de internato para aluno da unidade urbana; 

- assuntos gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
Acompanhamento dos saldos de empenho: Referente aos saldos de empenho, a equipe de 

direção está realizando a manutenção de remanejamento de saldo, sem a previsão de 

repasso de orçamento de custeio. Alteração de servidores e estagiários: Em relação a 

docentes, houve a ingresso de 02 (duas) Professoras, uma de Português e outra de 

Educação Física, no lugar de 02 (dois) Professores que saíram do Campus. Já no tocante aos 

TAEs, a servidora IRLEI irá iniciar suas atividades na Secretaria Acadêmica da SEDE a partir 

do dia 10/06/2019, no lugar do servidor William, o qual está no Gabinete desde 

05/06/2019. Possibilidade de internato para aluno da unidade urbana: Aberta para 

votação, com 07 (sete) a favor e 02 (dois) contra, foi aprovada a possibilidade de internato 

ao aluno da urbana, em caráter experimental.  Distribuição de itens recebidos em doação: 

Após a discussão dos demais assuntos da pauta, foi realizada a distribuição entre as 

Coordenações, dos itens doados pelo MPF. Assuntos gerais: Melhoria na biblioteca da 

Unidade Urbana: Será solicitado projeto a equipe propositora, incluindo memorial e 

orçamento, para posteriormente ser avaliado pela equipe de direção. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- O Coordenador de Pesquisa e o Coordenação de Extensão entraram na reunião as 9h22; 

- O Coordenador Geral de Infraestrutura e Serviços entrou na reunião as 9h30; 

- O Coordenador Geral de Assistência a Educando; a Coordenadora Geral de Administração 

e Finanças; e o Diretor do Departamento de Administração e Planejamento ausentaram-se 

as 11h15. 

 

Original assinada e 

arquivada no gabinete 


