
 

 

 
ATA Nº 10/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 

 
Local: 

Auditório Unidade Urbana  
Data: 

27/04/2018 
Início:  

09h:00min 
Término:  

11h:57min 
PARTICIPANTES: 

Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Marco Antonio Imhof (Direção de 
Departamento de Administração e Planejamento); Adelar Benetti (Coordenação 
Geral de Administração e Finanças); Kátia Regina Koerich Fronza (Coordenação 
Geral de Ensino da Unidade Urbana); Antônio Luiz Tramontin (Coordenação 
Geral de Produção); Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ai 
Educando); Aline T. Seemann (Assessoria de Ensino da U.U.); André da Costa 
(Coordenação de Pesquisa); Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Revitalização da Unidade Urbana; 
- Alteração de Postos de Servidores; 
- Assuntos Gerais; 

DESENVOLVIMENTO: 
Inicialmente o Diretor Geral parabenizou a servidora Katia Fronza, em virtude da 
importante colaboração junto ao IFC, em todos os anos de serviço público nesta 
Instituição Federal de Ensino. A equipe manifestou a falta que a servidora fará 
após sua aposentadoria. 
- Revitalização da Unidade Urbana: A inauguração da quadra ocorrerá no dia 
08/05 às 10h. A utilização da quadra acontecerá gradativamente, para uma 
melhor adaptação das aulas e dos alunos. Será erguida parede entre as colunas 
na lateral da unidade, para evitar a entrada de chuva e um melhor 
aproveitamento do espaço, deixando cerca de 1 (um) metro para circulação de 
ar. Pretende-se na sequência refazer o banner da unidade, a porta da secretaria 
e em seguida dispor o “gelo biano” no estacionamento, em havendo previsão.  
- Alteração de Postos de Servidores: A equipe discutiu a preocupação com um 
possível cenário econômico negativo no país, para os anos de 2019 e 2020, 
momento que precisarão ser discutidos novamente os postos de trabalho 
terceirizados. O Coordenador do Setor de Registros Acadêmicos sairá da função 
e passará a atuar na Unidade Tecnológica. O servidor Willian, que atua na 
secretaria da Unidade Tecnológica, passará a atuar na Unidade Sede. A 
coordenação do setor passará para a servidora Sandra Letícia, que continuará a 
atuar na Unidade Urbana. No tocante ao Financeiro da Unidade Sede, o servidor 
Daniel Pitalluga sairá em licença integral para mestrado, onde será necessário 
um servidor para suprir essa demanda. A equipe cogita uma colaboração por 
meio período do servidor Fábio Poffo. Na Unidade Tecnológica, há a 
possibilidade de licença total das servidoras Raquel Serrão e Ana Fassina.  
- Assuntos Gerais: Para a próxima reunião, estipulou-se para compor a pauta: 
Veículos. A Reitoria deu respaldo para a terceirização de transporte e 
motoristas, caso seja necessário. O Coordenador do CGAE apresentou um 
projeto de ampliação da guarita dos alojamentos, para que seja acrescentada 
uma cozinha na mesma, a qual será utilizada pelos alunos. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- O Coordenador de Pesquisa entrou na Reunião às 10h28. O Coordenador 
precisou ausentar-se da reunião às 11h13. 
- A servidora Aline Seemann precisou ausentar-se da reunião às 11h20. 

 
 


