
 
 

ATA nº (07) - Reunião - Direção - SEDE 

Local: Sala de Reuniões Data: 03/05/2016 Início: 09h Término: 12h 

PARTICIPANTES: 

 

Ricardo Kozoroski Veiga (Diretor Geral); 

Marco Antonio Imhof (Diretor de Administração e Planejamento); 

Orlando Cristofolini (Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional); 

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

Olavo Acácio Paulik (Coordenador Geral de Assistência ao Educando); 

Antonio Luis Tramontin (Coordenador de Produção); 

Katia Regina Koerich Fronza (Coordenadora Geral de Ensino na UU); 

Adelar Benetti (Coordenação geral de Assistência ao Educando); 

Claudio Keske (Coordenador de Extensão); 

Fabrício Masiero (Coordenador de Pesquisa); 

Daniel Fachini (Assessor de Gabinete). 

 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

 

- Preparação para a reunião de 13/5; 

- Cedup: Elevador e saída de servidores do estado; 

- Vigilância na UU; 

- Situação Econômica/Financeira do Campus; 

- Informes da Reunião do Codir; 

- Informes Gerais (10 minutos por coordenação). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

1. Informes da Reunião do CODIR. 

Repasses do prof. Ricardo Veiga:  

- Não será feito o Auditório do Campus Luzerna. O dinheiro será dividido e Rio do Sul não foi contemplado 

no rateio;  

- Necessitamos um projeto de ligação do Bloco A à Biblioteca até o final de maio, que ficará a cargo do 

engenheiro, para ser apresentado na próxima reunião do CODIR; 

- Do custeio para 2016, temos 80% liberado, sendo que apenas aproximadamente R$ 150.000,00 ainda estão 

disponíveis para aplicação; 

- Katia Fronza solicita inclusão de Projeto de reparos na Unidade Urbana, a ser discutido em reunião na UU, 

com participação do Engenheiro. Deverá estar pronto o projeto até junho para próxima reunião do CODIR 

(prioridade); 

- Prof. Keske solicita a inclusão da Equoterapia como projeto a executar em 2016 (segunda prioridade); 

- Antonio solicita um galpão metálico com orçamento do campus (terceira prioridade); 

- Caso haja liberação dos 10% contingenciados, o campus avaliará a possibilidade de reforma de Agri´s, 

Abatedeuro, Caldeira e Mecanização;  

- Jogos da Integração em Julho, em Blumenau. O campus terá que investir R$ 8.000,00; 

- Nos editais para participação em eventos, não houveram inscritos no campus; 

- Katia Fronza comentou o Programa de fortalecimento das licenciaturas, que inclui ampliação da carga 

horária de professores de 20h para 40h e contratação e novos professores, visando atender a formação de 

professores na região do Alto Vale; 

- SISU: atrasar o início das aulas; 

- Processo Seletivo: rever a questão de cursos com baixa procura. 

 

2. Situação Econômica/Financeira do Campus. 

- Apresentada planilha orçamentária executada até o momento; 

- Criar um Comitê de Informática visando a redução de gastos com terceirização na área de manutenção 



informática; 

- Será viabilizada a redução de 10% na contratação de terceirizados, a ser discutido com as coordenações; 

- Apresentação das propostas de economia enviadas pelos servidores por e-mail; 

- Dia 05 será definida em reunião na UU quanto à manutenção da vigilância no horário da madrugada; 

Cortes, visando economia: 

a) Recomenda-se que não sejam acionados os aparelhos de ar-condicionado para aquecimento nas 

instalações do IFC Campus Rio do Sul;  

b) Recomenda-se o uso de papel reciclado, disponível no almoxarifado, nos documentos não oficiais; 

c) Recomenda-se o uso das escadas para acesso ao primeiro, segundo, terceiro e quarto andares, sendo que 

um elevador será programado para acessar apenas o primeiro e quarto andares; 

d) Recomenda-se a redução do uso dos veículos oficiais, sendo restrita de circulação da Ranger, da Blaser e 

do Voyage; 

e) Restringir as viagens técnicas, culturais e esportivas ao território de Santa Catarina, com apenas um 

motorista e com retorno no mesmo dia; 

f) Orienta-se que ao deixar os ambientes, verificar se as luzes estão apagadas e os aparelhos desligados; 

g) Recomenda-se vigilância quanto à ordem e a limpeza das salas de aula, sendo que os servidores devem 

supervisionar esta tarefa. 

 

3. Informes Gerais (10 minutos por coordenação). 

- DDE: Ferido de Corphus Christi (quinta-feira) e na sexta-feira, não haverá expediente; 

- CGP: Necessidade de Reunião com a Comissão de Planejamento Agropecuário; 

- CGIS: Necessidade de manutenção no gerador; reforçar a necessidade de economia no uso de veículos; 

- EXTENSÃO: Curso em andamento na área mecânica, informática, libras. Necessidade da cobertura para 

Equoterapia. Curso de alemão, em parceria com a APP; 

- PESQUISA: Necessidade de recursos para FETEC. Está sendo pleiteado junto a Reitoria (R$ 5.000,00) e 

FAPESC (R$ 15.000,00).  

 

ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

- Katia Fronza apresentará as demandas de reforma para a Unidade Urbana. 

- Serão apresentadas as propostas de redução na vigilância da UU (Katia) e na ronda, na Sede (CGAE), no 

período das 12h00min às 06h00min. 

 

 


