
 

 

ATA Nº 20/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões - Sede 

Data: 
19/10/2018 

Início:  
09h30min 

Término:  
12h10min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Orlando Cristofolini (Direção do Departamento de Desenvolvimento Educacional);  
Marco Antonio Imhof (Direção de Departamento de Administração e Planejamento); 
Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços);  
Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  
Aline Tomazia Seemann (Coordenação Geral de Ensino da Unidade Urbana); 
André da Costa (Coordenação de Pesquisa); 
Claudio Keske (Coordenação de Extensão); 
Daniel Fachini (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Inclusão de cursos no PDI; 
- Pedido de UEP para empresa júnior; 
- Novas atribuições do financeiro; 
- Planejamento de obras de infraestrutura; 
- Instalação de câmeras na agronomia; 
- Projeto Preventivo de Incêndio; 
- Projetor para Agricultura 2 e 3; 
- Entrada e saída de alunos da Unidade Urbana; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
Inclusão de cursos no PDI: a professora Isabel solicitou a inclusão dos cursos de Biologia 
Licenciatura e Integrado em Biotecnologia. Pedido de UEP para empresa júnior: será 
analisado pelo DDE e posteriormente encaminhado ao CONCAMPUS. Novas atribuições do 
financeiro: reprografia - permanece pagamento de cópias na reprografia com prestação de 
contas diária com a Tesouraria/Financeiro; biblioteca - será analisado o regimento das 
bibliotecas quanto ao pagamento de multas. O servidor Carlos assumirá a Tesouraria após 
seu retorno de férias, previsto para a segunda quinzena de novembro. Planejamento de 
obras de infraestrutura: a obra do CGAE tem previsão para o início do ano que vem. Para a 
cobertura da entrada da Biblioteca da Sede, poderá ser feita pelo contrato vigente, num 
valor previsto de R$ 17.000,00. Será feita uma dispensa para redes de proteção na 
brinquedoteca. Será feito um estudo de uma forma de controle de acesso na Unidade 
Urbana. Instalação de câmeras na agronomia: foram solicitadas a instalação de novas 
câmeras, mas no momento não serão instaladas. Projeto Preventivo de Incêndio: o 
engenheiro está fazendo as plantas, hoje só tem este plano o ginásio e a agronomia. Desde 
o início dos trabalhos,  só foi encontrado as Plantas da Agronomia e Ginásio com o Projeto 
Preventivo Completo.Como nosso engenheiro não tem possibilidade de realizar um projeto 
desta envergadura, será solicitado apoio à Reitoria. Foi feita inspeção com ART nas panelas 
de pressão da cozinha, nos 5 compressores de ar e caldeira. Foi feita uma adesão para 
atender assistência de ar-condicionado. Já está orçada a colocação de proteção de 



 

 

segurança – aterramento, com valor previsto de R$ 67.000,00 para aterramento na cozinha 
e R$ 25.000,00 no abatedouro. Quanto a Iluminação pública (postes e 
Holofotes/Refletores), está em andamento. Projetor para Agricultura 2 e 3: será analisada a 
possibilidade. Assuntos Gerais: Sérgio: o orçamento para portas de metal é de R$ 870,00 
colocado, sendo necessárias 21 portas, a princípio. Valderi/Keske: por motivo de segurança, 
serão demolidas duas estruturas na Agri II, que se econtram condenadas conforme laudo.  

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


