
 

 

ATA Nº 13/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões - Sede 

Data: 
19/06/2018 

Início:  
08h50min 

Término:  
12h 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Orlando Cristofolini (Direção do 
Departamento de Desenvolvimento Educacional); Marco Antonio Imhof (Direção 
de Departamento de Administração e Planejamento); Cíntia Mara Gilz Geiser 
(Coordenação Geral de Administração e Finanças); Antônio Luiz Tramontin 
(Coordenação Geral de Produção); André da Costa (Coordenação de Pesquisa);  
Daniel Fachini (Gabinete). 
PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Eventos futuros: JCI, FETEC, Feira de Matemática, Feira de Engenharias, Jogos 
IFC, outros; 
- Saldos de empenho e medidas de contenção; 
- Fechamento da pauta do CONCAMPUS e sugestões para pauta do CODIR; 
- Câmeras na Unidade Urbana; 
- Assuntos Gerais. 
DESENVOLVIMENTO: 
Eventos futuros: JCI, FETEC, Feira de Matemática, Feira de Engenharias, Jogos 
IFC, outros: O evento da JCI – Anjos do Bem, acontecerá no dia 30/06. As 
inscrições serão realizadas em site específico cujo link encontra-se no material 
de divulgação do evento. Marco orientará as telefonistas quanto às inscrições. O 
Campus contará com 4 cursos no evento. A prefeitura está organizando uma 
Feira de Engenharias, que será no dia 14/08. Neste evento, participarão os 
cursos de Agronomia e Mecatrônica. O campus também participará dos Jogos do 
IFC, no início de mês de julho. Os professores de Educação Física estão 
organizando. A FETEC acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto, e já na seqüência, 
dia 31, acontecerá a Feira Regional de Matemática, no campus, aproveitando as 
instalações da FETEC. Haverá também um evento comemorativo das Obras 
Kolping, dia 18/06, onde o campus foi convidado. DiAnte de tantos eventos, se 
reacendeu a necessidade de uma comissão de eventos no campus. Alguns 
nomes foram levantados, considerando suas afinidades com este tipo de 
atividade, e serão contatados. Saldos de empenho e medidas de contenção: 
como medida de contenção de gastos, as viagens técnicas com custo para 
instituição serão limitadas aos estados do sul do Brasil. Essa informação deverá 
ser divulgada no e-mail geral pelo Gabinete. Sobre a aquisição de mesas, pela 
CGAE, para os alojamentos, visto que a empresa não apresentou a 
documentação necessária, foi autorizado o deslocamento do até R$ 8.000,00 do 
valor inicialmente previsto para este fim para aquisição de um picador de 
resíduos sólidos para compostagem. Fechamento da pauta do CONCAMPUS e 
sugestões para pauta do CODIR: a) suspensão do curso de eletroeletrônica; b) 
mestrado em tecnologia; c) retorno das comissões de planejamento quanto as 
obras prioritárias; d) regimento das comissões de planejamento; e) uso de 
celular em sala de aula; f) reposição de aulas; g) novo calendário; Câmeras na 
Unidade Urbana: Aprovou-se também a instalação de uma câmera de vigilância, 
a pedido da CGE da Unidade Urbana, no corredor do quarto andar, defronte a 
porta de entrada da sala dos professores. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
x 
 

Original assinada 
Arquivada no Gabinete 


