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Ata de Reunião 
 

DATA DA REUNIÃO HORÁRIO DE INÍCIO HORÁRIO DE TÉRMINO LOCAL 

28/10/2015 08:45h   

 

REUNIÃO PRESIDIDA POR Nivaldo C. Silva 

TIPO DE REUNIÃO Seção Técnico Outubro/2015 

PARTICIPANTES 

Marcos R. L. Nascimento; Heliana Azevedo; Maria Helena T. Taddei; 
Letícia M. Coelho; Alexandre P. Oliveira; Raul Villegas;  

 
 

ITEM DISCUTIDO: 1. Relatório Anual 

CONCLUSÕES 

1.1. Prazo de entrega dia 18 de dezembro.  

1.2. Reunião de orientação para coleta de dados do Informe Anual dia 18/11 13:30h (Daniela e líderes). Os 

responsáveis serão orientados sobre quais informações serão necessárias para repassar a Daniela compilar o 

relatório final. 

 

ITEM DISCUTIDO: 
2. Avaliação do processo de compras 2014 – atas de registro de preços e 

importações 

CONCLUSÕES 

2.1. Atas de registro de preços 2014. Gerou desgaste para os requisitantes. Fornecedores se recusaram a entregar 

após homologado ou apresentaram problemas de certidão. Banco de preços precisa estar embasado em 

orçamentos reais. A ideia é que as atas futuras se restrinjam a poucos itens comprados em maior volume  ou em 

pequenos lotes. 

2.2. Processos de importação 2014. Passar processos para pagamento antecipado foi melhor. Houve problemas com 

Banco do Brasil.  

2.3. Grandes itens de compra futuras (reagentes). Passar para Maria Helena o que será necessário pelos próximos 6 

meses até dia 03/11.  

2.4. Inserir atas de registro de preços vigentes atualizadas na extranet para todos consultarem e fazer pedidos de 

fim de ano. 

 

ITEM DISCUTIDO: 3. Informes Gerais 

CONCLUSÕES 

3.1. Qualidade. Participação do Gerente da Qualidade no ENOAC 2015. Processo de acreditação do LAPOC está no 

INMETRO aguardando especialistas. Bolsista Danila desligou-se da Qualidade e entrou em seu lugar Daniela 

Bocoli. 

3.2. INAC 2015 e PIBIC/PROBIC 2015. Participação expressiva do LAPOC nestes dois eventos.  Destaque para postura 

dos bolsistas do LAPOC. Reunião de preparação dos bolsistas coordenada pela Heliana foi fundamental neste 

sentido. Quanto ao INAC registre-se a atuação de Nivaldo em viabilizar a participação massiva do LAPOC. 

Nivaldo comentou que LAPOC precisa na próxima edição buscar mais apresentações orais. Marcos comentou que 

o LAPOC precisa se integrar mais na participação em comissões julgadoras, mesas-redondas, etc. 
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3.3. Implementação de 4 bolsas PCI. Não há atualização de quando serão implementados as bolsas.  

3.4. Reformas dos laboratórios (Química Analítica, Radiometria e Radiometria Gama). 

 

ITEM DISCUTIDO: 4. Planejamento Estratégico 

CONCLUSÕES 

4.1. Comentado que a próxima gestão precisa dar continuidade ao atendimento das metas do planejamento.  

 

ITEM DISCUTIDO: 5. Encerramento do ciclo de chefia da seção técnica 

CONCLUSÕES 

5.1. Comentado que o ciclo da atual chefia da seção técnica está se encerrando. 

 

 


