
 

 

ATA Nº 03/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 
 
 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
08/02/2019 

Início:  
09h 

Término:  
11h30min 

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

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Estagiários; 
- SISU; 
- Coordenações de curso; 
- Início das aulas; 
- Relatório de Gestão e Planejamento Estratégico; 
- Ofício sobre segurança – CGIS; 
- Fila do refeitório; 
- Assistente Social; 
- Salas da Agronomia – Interdição; 
- André Andrade – Localização; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
Estagiários: serão distribuídos da seguinte forma: LAPED (1); CGEUU (1 – recebe 1 das 2 
vagas do LAPED); Biblioteca UU (2); Informática UU (2); Biblioteca UT (2 nível superior); 
Coordenação UT e DAP (1 nível superior); Extensão (1 nível superior); CGRH (1 – recebe 
vaga da biblioteca); Pesquisa (1 nível médio); DDE/CGE (1); Almoxarifado (1 nível superior). 
Ficam na reserva, caso haja vagas excedentes: CGP (1); CGIS (1). SISU: houve um pequeno 
número de matrículas nos cursos superiores do campus na primeira chamada do SISU. A 
equipe entende que o processo seletivo não é adequado, pois a região não tem a cultura de 
participar do ENEM. Além disso, um processo regionalizado alcançaria um público mais 
específico, e possivelmente, mais interessado nas vagas. Houve divulgação dos cursos 
superiores junto a divulgação do processo seletivo dos cursos subsequentes. 
Coordenadores de curso:  a equipe entende que os coordenadores de curso devem 
participar mais do processo de divulgação. Assim, serão realizadas reuniões durante o ano 
a fim de se promoverem ações mais efetivas de divulgação dos cursos. Além disso, será 
promovida uma rediscussão das modalidades de oferta dos cursos subsequentes. No ano 
de 2018, o DDE havia provocado os coordenadores no sentido de constituir uma comissão 
para divulgação dos cursos superiores, mas até agora não recebeu nomes. Início das aulas: 
a programação para o início das aulas no dia 11/02 já foi encaminhada por e-mail. Ofício 



 

 

sobre segurança – CGIS: será solicitada prorrogação do prazo para apresentar informações 
relativas à segurança, visto serem muitas demandas, pouco prazo e termos muitas 
atividades no campus em virtude do reinício das aulas. Relatório de gestão e planejamento 
estratégico: a reitoria solicitou informações através de uma planilha até o dia 11/02. Será 
solicitado prorrogação de prazo, uma vez que será necessário resgatar informações 
relativas a metas que foram apresentadas no ano passado. Será resgatado este material e 
repassado às coordenações. Fila do refeitório: será discutido no CONCAMPUS a proposta 
de fila única. Assistente social: com a saída da assistente social do campus para mestrado, 
será necessário que alguém assuma as demandas deste cargo. Será criada uma comissão 
para receber documentos do PAE e será solicitado a reitoria a disponibilização de uma 
profissional da área para atender durante o período de afastamento da titular. Salas da 
Agronomia: os banheiros já foram interditados devido a um problema estrutural. Este 
problema não afeta as salas de aula, porém, quando iniciar a reforma, se não for possível 
fazer em período de férias, as salas precisarão ser fechas durante a reforma, devido ao 
barulho. André Andrade: apesar de sua nova localização na UT (vespertino) e UU (noturno), 
ele ficará por duas semanas na sede para distribuição dos livros didáticos. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


