
 
 

ATA nº 09/2017 - Reunião - Direção 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data:  
16/06/2017 

Início: 
 09h:07min. 

Término:  
12h:05min. 

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Orlando Cristofolini (Diretor de Ensino); 
Neiva Roepers de Araujo (Coordenadora Geral de Ensino); 
Marco Antonio Inhof (Direção do Departamento de Administração e Planejamento); 
Adelar Benetti (Coordenador Financeiro);  
Antônio Tramontin (Coordenação de Produção);  
Olavo Acácio Paulik (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  
Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infra-Estrutura e Serviços);  
Claudio Keske (Coordenação de Extensão);  
Fabrício Masiero (Coordenação de Pesquisa);  
Kátia Fronza (Coordenadora de Ensino da Unidade Urbana); 
Leonardo José Antunes (Chefe de Gabinete). 
 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 
- Deslocamento de Pessoal e Reorganização de Setores; 
- Aplicação de Recursos em Obras e Equipamentos; 
- Projeção de Cursos para 2018; 
- Assuntos Gerias. 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 
Deslocamento de Pessoal e Reorganização de Setores: Iniciada a reunião, o Diretor 
Geral salientou sua preocupação com o orçamento para os próximos anos. Temos 
atualmente uma defasagem de 800 (oitocentos) alunos. Apresentou ainda situações de 
horas de trabalho de docentes em relação aos cursos do Campus. Que infelizmente, caso 
não haja aumento de matrículas nos próximos anos, a fim de atender as determinações 
do MEC sobre o equilíbrio aluno/professor/técnicos, o Campus poderá ser forçado a 
colocar à disposição docentes e técnicos. O DDE frisou que há várias áreas com 
professores sobrando, sendo possível a criação de mais turmas. Os Coordenadores de 
Pesquisa e Extensão compartilharam com a equipe que há menos de 50% (cinquenta por 
cento) de docentes com projetos. O Diretor Geral comentou que serão iniciados cursos 
técnicos junto à Casa Familiar Rural.  O Coordenador de Extensão solicitou a contratação 
de professor substituto para português/alemão que atuará também em cursos FIC. O 
Diretor Geral solicitou aos membros do Setor de Ensino que apresentem projetos que 
viabilizem novos cursos.  Será feito orçamento para viabilização de som em todas as 
salas; No tocante à suspensão de flexibilização de carga horária, será seguida a 
respectiva normativa para a solicitação do cancelamento. O Diretor Geral montou junto 
com a equipe uma tabela apresentando a situação atual e após o retorno ao horário 
normal (40h semanais) conforme o interesse da administração/serviço. A Equipe chegou 
ao consenso que a flexibilização deve ser sempre no interesse da administração/serviço, 
conforme dispõem todas as normativas sobre o assunto. As chefias entrarão em contato 
com seus respectivos subordinados a fim de organizarem os novos horários. Subirão 



para á Sede os servidores Daniel Pittaluga e Edemir. A servidora Nádia Machado, à 
pedido, mudará de setor; Aplicação de Recursos em Obras e Equipamentos: Será feita 
uma pequena estrutura coberta na fazenda, para que os alunos não fiquem ao relento 
quando estiverem em aula no local. A sala na U.U. e a janela de recepção na U.U., logo 
estarão prontas. O calçamento na U.U. está em fase de acabamento. A casa do mel, 
piscicultura, estacionamento, pintura da U.U. e Sede, alambrado na quadra da U.U., 02 
(dois) galpões na Zoo. 3 e telhado na fazenda serão realizados. Ciclovia e calçada na 
Sede estão em estudo. Os Coordenadores de Pesquisa e Extensão apresentaram à 
equipe tabela de equipamentos e valores de matérias as serem adquiridos, conforme 
solicitação dos docentes. Foi aprovado o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para 
compras de equipamentos para Pesquisa, Extensão e Ensino; Assuntos Gerais: O 
Coordenador de Produção informou preocupação com as bolsas. A equipe concordou 
que os alunos não podem ter mais de 01 (uma) bolsa. 
 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
- O Diretor de Ensino ausentou-se da reunião às 10h15min. 
- O Coordenador de Extensão ausentou-se da reunião às 10h25min. 
- O Diretor de Ensino retornou à reunião às 10h36min. 
- O Coordenador de Extensão retornou à reunião às 10h41min. 
- O Coordenador de Produção ausentou-se da reunião às 10h55min. 
- O Coordenador de Infraestrutura e Serviços retiro-se às 11h13min. 
- O Coordenador Financeiro e Coordenadora de Ensino retiraram-se da reunião às 
11h31min. 
- O Diretor de Administração e Planejamento retirou-se da reunião às 11h52min. 

 


