
Memorando-Circular nº 3-DIRCAMP/C Em 4 de março de 2020

Para: Direções de Setores e Chefias dos Departamentos Pedagógicos do Campus Cedeteg

Assunto: prestadores de serviços e atividades da DIRCAMP/C

Informamos a reorganização dos prestadores de serviço e atividades vinculados à
Direção-Geral do Campus Cedeteg e outras unidades, a partir de março de 2020.

DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CEDETEG – DIRCAMP/C:

Direção-Geral do Campus Cedeteg: reserva de salas de aulas; reserva da sala de reuniões; reserva
do  outdoor  da  entrada  do  Campus;  auxilio  na  organização  da  abertura  de  eventos;  reserva  do
Auditório Central; reserva de equipamentos de som de audiovisuais para eventos, cursos e reuniões;
adequações  e  mudanças  no  ensalamento  dos  cursos  de  graduação;  serviços  de  limpeza
extraordinários; e demais questões relacionadas a administração geral do Campus Cedeteg.

Responsáveis: Prof.  Ricardo Yoshimitsu  Miyahara,  Profª.  Aline  Marques  Genú,  Suellen  Egiert,
Márcia Zinco e Gabriela Fontana – Ramais 8103, 8185 e 8102.

Manutenção do  Campus Cedeteg: serviços hidráulicos; serviços elétricos; manutenção de rede
telefônica e ramais; manutenção ou instalação de pontos de rede; disponibilização de móveis; cópia
de  chaves  e  conserto  de  fechaduras;  serviços  de  pintura;  transporte  ou  mudança  de  móveis  e
equipamentos; reformas em estruturas físicas; roçada, cortes de grama e limpeza de pátios externos;
entre outros serviços relacionados à manutenção e patrimônio do Campus.

Responsáveis: Reginaldo Alves da Rocha e Aldo José Gheno – Ramal 8163.

Divisão  Administrativa  e  Financeira: verificação  de  notas  fiscais;  recebimento  de  notas  e
documentos  das  empresas  prestadoras  de  serviços;  compra  de  gêneros  alimentícios  para  aulas
práticas;  orientações  para  a  elaboração de solicitação  de compras;  conferência  e  pagamento de
diárias; entre outras atividades relacionadas à área financeira.

Responsável: Franciane Ap. Siqueira Santos – Ramal 8334.

Divisão  de  Laboratórios,  Máquinas  Elétricas,  Equipamentos  Elétricos  e  Acionamentos:
manutenção de máquinas elétricas e equipamentos; instalação e desinstalação de máquinas elétricas
e  equipamentos;  teste  de  máquinas  elétricas  e  equipamentos;  mudança  de  equipamentos;
acionamento (equipamentos novos); entre outros serviços relacionados à manutenção de máquinas
elétricas e equipamentos eletrônicos do Campus.

Responsável: Marcos Antonio Domingues – Ramal 8235.
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Divisão de Agricultura do  Campus Cedeteg:  serviços com máquinas e implementos agrícolas;
auxílio na implantação de experimentos no campo experimental; entre outros serviços da área de
agropecuária do Campus.

Responsável: Prof. Leandro Rampim – Ramal 8221.

OUTRAS UNIDADES:

Diretoria  de  Transportes:  solicitação  de  veículos  e  transportes;  organização  das  viagens;
manutenção veicular institucional; entre outras atividades relacionadas aos transportes.

Responsável: Cristiane Hiert – Ramal 8107.

Laboratórios de Informática do Campus Cedeteg: reserva dos laboratórios de informática de uso
geral dos cursos de graduação;  instalação de programas específicos para uso durante as aulas nos
laboratórios de informática; entre outros serviços relacionados ao funcionamento dos laboratórios
de informática do Campus.

Responsáveis: Chefia  do  Departamento  de  Ciência  da  Computação  e  agente  universitário
Alessandro Ribeiro Taques  – Ramal 8350.

Coordenadoria de Apoio ao Estudante – COORAE:  apoio aos estudantes e demais questões
referentes à assistência estudantil.

Responsável: Profª. Maria Regiane Trincaus – Ramal 8346.

Coordenadoria de Comunicação Social – COORC: cobertura jornalística; foto e vídeo; e outras
questões referentes à comunicação social institucional.

Responsável: Giovani Ciquelero – Ramal 8192.

Certos de sua atenção e participação, antecipamos agradecimentos.
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