
 

 

ATA Nº 17/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões - Sede 

Data: 
14/09/2018 

Início:  
08h:44min 

Término:  
11h20min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Marco Antonio Imhof (Direção de Departamento de Administração e Planejamento);  
Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças);  
Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços);  
Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  
André da Costa (Coordenação de Pesquisa);  
Claudio Keske (Coordenação de Extensão);  
Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Socialização do PDI;  
- Licitações e Obras; 
- Socialização do SEURS; 
- Unidade de ameixa com Epagri; 
- Recursos financeiros para participação de alunos da MOSTRATEC e MICTI; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
- Unidade de ameixa com Epagri: Recebemos a proposta para cultivo e observação de 30 
(trinta) exemplares de ameixa no campus e não haverá custos para o IFC. A equipe aprovou 
por unanimidade, tendo em vista o interesse acadêmico. O Coordenador de Extensão 
convidou a equipe para visitação às unidades de plantio no campus, para a próxima 
reunião. 
- Recursos financeiros para participação de alunos da MOSTRATEC e MICTI: A MICTI paga o 
hotel para apenas 01 (um) aluno, mas o trabalho possui 03 (três) autores. O DAP informou 
que há recurso de auxílio transporte para os demais alunos. Será preciso ainda que um 
servidor e uma servidora (profª Denise) acompanhem os alunos. Para a MOSTRATEC 
também será necessário auxílio. 
- Socialização do PDI: O PDI que tem “validade” por 05 (cinco) anos e está em construção, 
devendo passar ainda por consulta pública para aprovação. A próxima reunião ocorrerá no 
dia 28/09. Há proposta para criação e/ou alteração de 05 (cinco) cursos. Há pelo menos 09 
(nove) aposentadorias nos próximos 08 (oito) anos, sem previsão de reposição, por terem 
seus cargos já extintos. 
 - Licitação e Obras: Há licitação para pintura do ginásio, calçamento. Quanto às reformas 
dos telhados, ainda estão sendo tratadas. Serão R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a 
Agroecologia, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para a obra já acordada com o CGAE em 
reuniões passadas. A equipe decidiu priorizar a pintura do ginásio e alojamentos com o que 
for repassado de recurso, fazendo também o calçamento da Zoo III, se possível. As obras na 
Unidade Urbana deverão durar por mais 02 (duas) semanas. O CGAE propôs trocar todas as 
96 (noventa e seis) portas dos alojamentos, que os alunos frequentemente estragam, 
gerando gastos ao campus, por portas de aço, totalizando um valor aproximado de R$ 



 

 

60.000,00 (sessenta mil reais). 
- Socialização do SEURS: As servidoras que participaram da reunião socializaram suas 
experiências no último evento do SEURS. Há interesse em trabalharmos mais projetos de 
extensão junto ao ensino médio. Os projetos junto aos Haitianos tem funcionado neste 
sentido e a inserção deles na instituição e sociedade vem apresentando bons resultados. É 
necessário um trabalho de sensibilização dentro do IF para que de fato abrace o projeto. As 
servidoras relataram uma grande dificuldade em encontrar professores da instituição para 
dar as aulas. 
- Assuntos Gerais: Sobre as horas dobradas para os servidores que participaram do desfile 
de 07 de setembro, conforme definição legal, será considerada a manhã (04 horas) do 
referente dia, computando 08 horas para os servidores que participaram.  
Após reclamações, a equipe decidiu afixar na cantina avisos de silêncio e/ou redução de 
ruídos. Foi autorizado ainda a impressão, cópia, ampliação e/ou recuperação de fotos 
histórias do campus. 
O Coordenador do CGAE informou que os alunos estão perguntando sobre a utilização do 
Centro de Eventos do Município (Hermann). O mesmo foi informado que o campus já está 
em tratativa com o município. 
O Coordenador de Produção compartilhou com a equipe demandas do seu setor, dentre 
elas a necessidade de compara mais estufas e de mudar o local da aquicultura.   

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- Às 08h:58 o Coordenador de Infraestrutura e Serviços entrou na reunião. 
- Às 09h:00 o Coordenador de Extensão precisou ausentar-se da reunião por ter outro 
compromisso na instituição. 
- Sobre o item “Socialização do SEURS”, participaram as servidoras Marilize Braibante, 
Nadia Machado e Valéria Ribeiro, das 10h:10min às 10h;35. 
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