
 

 

 

 

 

ATA Nº 04/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 

 

Local: 

Setor Agri. I e Sala de 

Reunião da Sede 

Data: 

23/02/2018 

Início: 

09h 

Término: 

12h 

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); 

André da Costa ( Coordenação de Pesquisa); 

Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  

Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  

Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços); 

Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

- Visitação de Obras; 

- Cronograma de reuniões das comissões de planejamento locais; 

- Planejamento a médio e longo prazo; 

- Critérios de distribuição de diárias; 

- Assuntos gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 

- Visitação de Obras: Iniciada a visitação das obras na Unidade Sede, o Diretor 

Geral relata à equipe sua preocupação com a estrutura da Agri. I. A equipe 

decide tornar prioritária a reforma da referida estrutura, tendo em vista a 

segurança dos discentes e servidores. Decidiu-se interditar o local de imediato. 

Serão realizados os 03 (três) orçamentos já na segunda-feira (26/02), a fim de 

agilizar o processo. Cada orçamento terá 02 duas medidas, conforme idealizado 

pela equipe durante a reunião. Em visitação à “casa do mel”, definiu-se que a 

situação será enviada ao COMCAMPUS para análise e sugestões. A equipe 

pretende levantar nomes de servidores da área para reativar o funcionamento 

destas atividades. Visitaram ainda os galpões após a Zoo. III para o 

acompanhamento das oras. 

- Cronograma de reuniões das comissões de planejamento locais: Definiu-se que 

a Comissão de Planejamento da Unidade Sede se reunirá quinzenalmente às 

segundas-feiras no período vespertino. Que a Comissão de Planejamento da 

Unidade Urbana fará suas reuniões quinzenalmente às terças-feiras, no período 

vespertino. Por fim, a Comissão de Planejamento da Unidade Tecnológica se 

reunirá quinzenalmente às quintas feiras, no período vespertino. As reuniões 

deverão ser realizadas em espaços amplos, para oportunizar a participação de 

interessados. As pautas serão definidas pela própria comissão. Serão aceitas 



 

 

propostas de pauta, que devem ser enviadas ao e-mail do gabinete do Diretor 

Geral. 

- Planejamento a médio e longo prazo: A equipe de direção entende que há 

docentes com pouca carga horária, poucas atividades externas à sala de aula e 

com grande potencial para contribuir mais com o IFC. Decidiu-se que serão 

constituídas comissões voltadas para a análise de viabilidade de criação de 

cursos. 

- Critérios de distribuição de diárias: Ficam limitadas, por tempo indeterminado, 

aos 03 (três) estados do sul do país, para fim de contenção de despesas. As 

viagens já marcadas até a presente data não sofrerão alterações. O Gabinete 

enviará e-mail para o grupo “geral”, repassando esta orientação.   

- Assuntos gerais: Não houve assunto a ser discutido. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

- A Coordenadora Geral de Ensino participou somente das discussões referentes 

às diárias. 

 

 

 

 

 

 

 


