
 

 

 

ATA Nº 08/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 

 

Local: 

Sala de Reunião - Sede 

Data: 

06/04/2018 

Início: 

09h:35min. 

Término: 

12h:03min. 

PARTICIPANTES: 

Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  

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

Adelar Bennetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças); 

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

Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  

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

Sérgio Campestrini (Coordenação de Assistência ao Educando); 

André da Costa (Coordenação de Pesquisa); 

Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 

- Informações do CODIR; 

- Escolha de fotos para memorial; 

- Acompanhamento de obras; 

- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 

- Informações do CODIR: Iniciada a reunião o Diretor Geral informou que 

especulou-se muito sobre a reestruturação dos IFs a Reitora ainda não tem 

maiores informações sobre a reunião, que ocorrerá em 09/04. A Plataforma Nilo 

Peçanha já está ativa, onde é possível verificar dados dos IFs e seus campi. O 

edital do PIBID já está aberto. Sobre os jogos internos, se darão em 04, 05 e 06 

de julho, em Blumenau, para alunos e servidores. Quanto ao edital 28 para 

participação em eventos, pediram para ser discutido no próximo CODIR. Será 

realizado curso EAD para capacitação sobre criação de curso EAD, os 

interessados devem entrar em contato com a DGP. No tocante ao Incentivo à 

Qualificação será mantido como já pré-definido. A MICTI ocorrerá em São Bento 

em 06, 07 e 08 de novembro, com submissões até setembro. Todos os campi 

relataram problemas de entorpecentes nos campi. Será oficiado à PM, solicitado 

ronda diária em troca da antena que possuem dentro do campus. Sobre o 

Planejamento Estratégico, o campus receberá memorando com 

questionamentos a serem respondidos à Reitoria no prazo aproximado de duas 

semanas. Os 12 (doze) milhões que viriam ao IFC não serão mais repassados. O 

prédio da agronomia dificilmente será feito este ano. 

- Escolha de fotos para memorial: A equipe escolheu as fotos para o mural do 

campus, que será disposto no hall de entrada. 

- Acompanhamento de obras: Estão faltando dados da engenharia sobre o 

calçamento, o que já foi solicitado e não se obteve resposta.  

- Assuntos Gerias: O Coordenador de Assistência ao Educando informou que os 

alunos envolvidos com entorpecentes tiveram o internato suspenso 



 

 

provisoriamente até a conclusão do processo disciplinar. A Equipe de Direção 

manifestou apoio unânime ao combate à entorpecentes e bebida alcoólica nas 

dependências do campus, bem como, quanto a depredação de patrimônio 

público. Sobre a vigilância, conforme deliberações anteriores, serão contratados 

de imediato mais 02 (dois) postos de 6h. Sobra às carteirinhas para monitores, o 

Coordenador de Produção, expôs a reclamação de alguns alunos que estão 

reivindicando carteirinhas. A equipe estuda a possibilidade de instituir fila única 

para servidores e alunos, o que será encaminha para a Comissão da Unidade 

Sede para deliberação. O Coordenador de Pesquisa, informa que o servidor 

Rafael de Barros pretende visitar o campus para apresentar o NIT (Núcleo de 

Inovação Tecnológica), no dia 17 das 11h às 12h.  

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

- Ás 10h:22min. o Coordenador de Pesquisa entrou na reunião. 

 

 

 

 

 

 


