
 

 

 

 

 

ATA nº 03/2018 - Reunião - Direção 

 

Local: 

Sala de Reuniões - Sede 

Data: 

16/02/2018 

Início: 

08h30min 

Término: 

11h35min 

PARTICIPANTES: 

Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  

Orlando Cirstofolini (Direção de Desenvolvimento Educacional); 

Marco Imhof (Direção de Departamento de Administração e Planejamento);  

Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças); 

Katia Fronza (Coordenação Geral de Ensino – Unidade Urbana); 

Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  

Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  

Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infra-Estrutura e Serviços); 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

- Prioridade na contratação de terceirizados; 

- Plantão de moradores; 

- CGAE - atribuições e necessidades; 

- Novo layout de entrada da sede; 

- Contratação de estágios; 

- Recursos para pesquisa e extensão; 

- Assuntos gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 

- Prioridade na contratação de terceirizados: Foram apresentadas e aprovada a 

contratação de terceirizados para atendimento das seguintes demandas. 

Primeiro semestre: 01 auxiliar agropecuário para Zoo 03; 01 controlador de 

acesso para alojamentos; 01 reprografia da sede; 01 serviços gerais para UU e 

UT (sobe pedreiro para sede); 01 cozinha. Segundo semestre: 01 limpeza; 01 

marceneiro. 

- CGAE - atribuições e necessidades/Plantão de moradores: Será oficialmente 

separado o Plantão técnico do Sobreaviso, entre os moradores do Campus. O 

horário do sobreaviso será das 19:30h as 7:00h, tendo um veículo oficial sempre 

disponível. Caso tenham que acompanhar aluno no período fora do expediente, 

será proposta compensação de horas em reunião a ser realizada entre os 

moradores. 

- Novo layout de entrada da sede: Foi aprovado o novo layout com a área de 

manobra em frente a sede. Será realizada a terraplanagem com colocação de 

brita já na próxima semana. Nos próximos meses será projetada a parada de 

ônibus coberta para execução após aprovação do CONCAMPUS. 

- Contratação de estágios: Foram apresentadas e aprovada a contratação de 

estagiários para atendimento das seguintes demandas: 02 para Coordenadores 

de Cursos (2 sup) para a UU; 01 para CGP (sup); 01 para Pesq./Ext. (sup); 04 



 

 

estagiários UT (sup); 01 patrimônio (sup); 01 Coordenação Agronomia (sup). Os 

setores que não apresentaram demandas terão até 28/02 para especificarem as 

vagas/atribuições. 

- Assuntos Gerais: A equipe decidiu sobre a descentralização dos recursos de 

diárias e passagens. Os valores abaixo são para o ano de 2018 e deverão ser 

divididos em 02 períodos com avaliação após o primeiro. Total: R$ 120.000,00 

em diárias e R$ 30.000,00 em passagens. Divisão: Ensino Sede (R$ 30.000,00) 

Ensino UU e UT (R$ 30.000,00); Pesquisa (R$ 20.000,00); Extensão (R$ 

10.000,00); Gabinete (R$ 30.000,00) – convocações e motoristas; RH (R$ 

40.000,00) – valor com rubrica específica de capacitação. Os critérios para 

distribuição dos recursos ficarão a cargo de cada coordenação. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

 

 

 

 

 

 


