
 

 

 
 

ATA nº (09/2016) - Reunião - Direção - SEDE 

Local: Sala de Reuniões Data: 17/05/2016 Início: 10h 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 Administração e Finanças); 

Claudio Keske (Coordenadora de Extensão); 

Fabrício Masiero (Coordenador de Pesquisa); 

Daniel Fachini (Assessor de Gabinete). 

 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

 

- Aprovação de Viagens Técnicas; 

- Emissão de portaria Quanto ao Uso de Agrotóxicos nas dependências do Campus; 

- Capacitação de Terceirizados; 

- Pauta da reunião com alunos e com terceirizados (separado) para informar quanto a restrição orçamentária; 

- Produção de Alimentos; 

- Adoção de indicadores por setor; 

- Informes Gerais. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

 

1. Aprovação de Viagens Técnicas: 
- Viagens para fora o estado, que já haviam sido agendadas antes do anúncio dos cortes (03.05.2016) foram 

aprovadas, conforme registro na CGIS; 

2. Emissão de portaria Quanto ao Uso de Agrotóxicos nas dependências do Campus; 
- Proibido capina química nas instalações do Campus Rio do Sul, conforme NR´s vigentes; 

- Normatizar o transporte de servidores em caçambas e tratores conforme as NR´s vigentes. 

(NR´s 31 e NR 12, Anexo 11). 

3. Capacitação de Terceirizados; 
- Sexta-feira (20/05, 8h). Serão informados sobre a questão orçamentária e sobre o programa de capacitação, 

incluído nos trabalhos da Comissão de Capacitação. 

4. Pauta da reunião com alunos e com terceirizados (separado) para informar quanto a restrição 

orçamentária; 
- Será socializada a questão orçamentária com os alunos, em calendário a definir junto às Coordenações. 

5. Produção de Alimentos; 
- Estimular o aumento da produção de carne; 

- Agri I – área de cultivo será duplicada – Meta: Ser auto-suficiente em alguns vegetais; 

- Será criado grupo de trabalho para estudar a permanência de alunos no campus em finais de semana: temas 

propostos - monitorias, situação dos alunos que residem distante do Campus e Agronomia (Cursos 

Superiores). 

6. Adoção de indicadores por setor; 
- Indicador de consumo de energia elétrica apresentado servirá de modelo a ser adotado pelas demais 

coordenações. 



 

 

7. Informes Gerais; 
- Possibilidade de permuta de uma Assistente de Aluno, interessada em vir para Rio do Sul – Dar 

publicidade entre os interessados. 

 

ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

 

 


