
 
 

ATA nº 11/2017 - Reunião - Direção 

Local: 
Sala de Reuniões – DAP – 

Unidade Tecnológica 

Data:  
11/08/2017 

Início: 
 08h45min 

Término:  
12h20min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Marco Antonio Imhof (Direção de Departamento 
de Administração e Planejamento); Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de 
Produção); Olavo Acácio Paulik (Coordenação Geral de Assistência ao Educando); 
Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infra-Estrutura e Serviços); Adelar Benetti 
(Coordenação Geral de Administração e Finanças); Claudio Keske (Coordenação de 
Extensão); Fabrício Campos Masiero (Coordenação de Pesquisa); Kátia Regina Koerich 
Fronza (Coordenação de Ensino da Unidade Urbana); Daniel Fachini (Assessoria de 
Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
-Movimentação de servidores; 
-Obras; 
-Cursos novos; 
-Assuntos gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
-Movimentação de servidores: a servidora Judite Feliponi sairá da Coordenação de 
Gestão de Pessoas e será substituta da servidora Anita Kuhnen, na Coordenação do 
Setor de Alimentação e Nutrição. A servidora Aline Tomazia Seemann deixará a 
Coordenação do Setor de Tesouraria e assumirá a Coordenação de Gestão de Pessoas. 
O servidor Daniel Costa Pittaluga deixará a Assessoria do DAP e assumirá a 
Coordenação do Setor de Tesouraria, incluindo a responsabilidade pela emissão de 
passagens e lançamento de diárias. O servidor Edemir José de Oliveira será designado 
para Assessoria do Setor de Comunicação. O servidor Clóvis Cristiano Brignoli irá para a 
Unidade Tecnológica, mas mantém a Coordenação de TI no Campus. A servidora Nádia 
Machado irá para a reprografia. Para a Biblioteca da Unidade Urbana, será contratado um 
novo estagiário. A Unidade Urbana ficará sem telefonista por 90 dias, a partir de 1º de 
outubro, visto que a mesma entrará em licença capacitação. A vigilância no Campus 
sofrerá mudanças a partir de 1º outubro. O servidor Adelar Benetti será o responsável 
pela organização de trabalhos, infraestrutura e pessoal da Unidade Urbana e o servidor 
Marco Imhof será o responsável pela organização de trabalhos, infraestrutura e pessoal 
da Unidade Tecnológica, sendo designados mediante Ordem de Serviço. Obras: A 
direção recebeu um pedido do coordenador do curso de Agronomia, Oscar Harthmann, 
para cedência de duas residências funcionais, assim como do servidor Helmuth dos 
Santos, para o curso de Agronomia: a equipe de direção entendeu não ser possível 
atender, devido ao número reduzido de servidores, além do fato de que nenhum curso 
tem servidor exclusivo, assim como deve-se verificar a possibilidade de otimização dos 
espaços dos laboratórios, e sobre as residências, os servidores que as ocupam hoje são 
de vital importância, pois tem foco nos plantões, acompanhamento de atividades de 
ensino e atendimento a Coordenação Geral de Produção. Novos cursos: cursos em 
estudo, que podem aproveitar os servidores disponíveis: Técnico em Apicultura, Técnico 
em Aquicultura, Técnico em Agroecologia e Técnico em Alimentos, todos na modalidade 
pós-médio. Curdo de Qualificação: Defesa Civil. Assuntos gerais: A Direção aceitou o 
pedido de apoio da prefeitura municipal em ceder 2 professores para atuar em parceria 
para realização de levantamento topográfico visando futura pavimentação da Estrada do 



Redentor, sendo o professor Ziocélito e o professor Kamil. 
 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
- Discussão quanto às Feiras de Matemática – Consulta ao CONCAMPUS; 
- Espaços da Equoterapia e Casa de Madeira; 
- Alunos menores / moradia em final de semana; 
- Demonstrativo financeiro; 
- Compra de material de consumo e diárias: Pesquisa. 

 


