
 

 

ATA Nº 17/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

 
Local: 

Sala de Reuniões – Unidade 
Sede 

 

Data: 
12/09/2019 

Início:  
09h25 

Término:  
11h56 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Orlando Cristofolini (Diretor de Desenvolvimento Educacional); 
Marco Antônio Imhof (Departamento de Administração e Planejamento);  
Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças); 
Marcos Franzão (Substituto da Coordenação Geral de Produção); 
Valderi Pereira Valente (Coordenador Geral de Infraestrutura e Serviços); 
Aline Tomazia Seemann (Coordenação Geral de Ensino da Unidade Urbana); 
Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO:  
- Lista de Equipamentos; 
- Obras Prioritárias; 
- Aluguel/Reserva de Auditório 2020; 
- Memorando Circular 180/19 (Funções Gratificadas); 
- Suspensão dos Processos de Licença Capacitação; 
- Assuntos Gerais; 

DESENVOLVIMENTO: 
- Lista de Equipamentos: O Diretor de Administração e Planejamento informou que 
recebemos apenas 10% (dez por cento) do que foi pedido. Atualmente o campus 
conta com R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A listagem foi atualizada, tendo 24 
(vinte e quatro) itens cancelados, sobrando 47 (quarenta e sete) itens para escolha. 
A equipe decidiu utilizar o critério de menor preço e dar prioridade para 
equipamentos de pesquisa, o que totalizou R$ 40.339,00 (quarenta mil trezentos e 
trinta e nove reais). 
- Obras Prioritárias: O CGIS informou que a empresa está atrasando os serviços 
nos telhados das residências funcionais. O DAP entrará em contato com a empresa 
na tentativa de agilizar as reformas; A empresa WEG irá entregar a doação de 
placas solares para que seja feita uma estrutura modelo no Campus. Será preciso 
encontrar uma alternativa para a estrutura de sustentação das placas, tendo em 
vista a falta de recurso para aquisição; Na Agroecologia, há verba apenas para 
fazer as paredes das salas, mas não para concluir a parte elétrica e colocação de 
piso; Sobre os banheiros da agronomia, a obra de reforma precisa ser analisada 
pela Reitoria, e não há valor de custeio. A equipe pedirá urgência na Reitoria, tanto 
para a análise do projeto quanto para a disponibilização de recurso; Na Cozinha 
foram resolvidos alguns vazamentos, mas no momento não há orçamento para 
mais obras; Será concluída a bancada em madeira na área de refeição na Unidade 
Urbana; 
- Aluguel/Reserva de Auditório 2020: Os agendamentos poderão ser realizados até 
dezembro de 2019, tendo em vista a mudança de gestão. 
- Memorando Circular 180/19 (Funções Gratificadas): De acordo com liminar em 



 

 

processo judicial, as FGs 4 e 5 serão restituídas até a conclusão do processo. 
- Suspensão dos Processos de Licença Capacitação: Por orientação da Reitoria a 
partir do dia 10/09, estão suspensas as licenças capacitações para adequação aos 
novos requisitos. 
 - Assuntos Gerais: A Procuradoria deu parecer desfavorável sobre o convênio com 
a Prefeitura, em conjunto com a Defesa Civil e Polícia Militar; O CGIS informou que 
há inúmeras recomendações dos bombeiros para a Unidade Urbana, como ajuste 
de luminosidade, laudo de sonoridade, instalação de detectores de fumaça junto ao 
alarme, entre outros. O Técnico em Segurança do Trabalho do Campus elaborará 
laudo sobre o assunto e veja as formas de resolução junto aos bombeiros; 
Sobraram aproximados R$ 8.000,00 (oito mil reais) para bolsas capacitação dos 
servidores. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- O Coordenador Geral de Infraestrutura e Serviços entrou na reunião às 09h41; 
- O Substituto da Coordenação Geral de Produção entrou na reunião às 10h06; 
- O Diretor de Desenvolvimento Educacional entrou na reunião às 11h06;  
  

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


