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Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta e cinco 
minutos, na sala de webconferência do Polo Universitário – Unidade Cidade Alta, 
reuniu-se ordinariamente o Conselho do Campus FURG-SAP, sob a presidência do 
Diretor do Campus Profº. Antônio Luís Schifino Valente, contando com a presença 
dos seguintes Conselheiros: Darlene Arlete Webler, Karin Ritter Jelinek, Rene Carlos 
Cardoso Baltazar Junior, Itiara Gonçalves Veiga, Cristiano Rodrigues Garibotti, 
Cassiano Ranzan, Lizandro Mello Pereira, Larissa Morgana Ferreira Scopel e Marco 
Vinicius Gust Gund; justificou a ausência a Conselheira Fernanda Trombetta que 
estava em consulta médica. 1º) Assunto. Aprovação da Ata 008/2018 da Reunião 
anterior.  A ata foi encaminhada anteriormente via e-mail aos conselheiros. O 
Senhor Diretor Antônio Valente informou que a retificação na ata solicitada por e-
mail pelo Conselheiro Lizandro Mello, com o seguinte texto “O Conselheiro Lizandro 
Mello salientou preocupação com a ausência de vagas de Técnico-Administrativos 
em Educação nos projetos dos novos Cursos, que pode inviabilizar a implementação 
dos mesmos; e que caso ocorra à inviabilização dos Cursos, que isso não seja de 
modo algum "jogado nas costas" dos Técnicos, que já estão sobrecarregados”, foi 
realizada e seguiu colocando a ata em aprovação. A ata foi aprovada com 
unanimidade pelos presentes. 2º) Assunto: Alteração do Pavilhão de Salas de 
Aulas da UBP. Inicialmente, o Senhor Diretor Antônio Valente atualizou as 
informações quanto o andamento das obras na Unidade Bom Princípio, mais 
especificamente referente ao prédio administrativo, ao prédio da casa de estudantes 
e ao prédio de salas de aula, salientando que as duas últimas recomeçaram em 
maio passado. Seguiu relatando que recebeu um e-mail consultivo da Pró-reitora de 
Infraestrutura - PROINFRA quanto ao interesse do Campus/SAP em possíveis 
modificações na divisão interna constante no projeto do prédio de salas de aula na 
Unidade Bom Princípio. Esclareceu que considerou pertinente desenvolver uma 
nova proposta que abrigasse também salas de permanência para docentes, tendo 
em vista a falta de espaço para este uso atual e para os novos professores e 
técnicos que serão contratados para os dois novos cursos previstos para o próximo 
ano. Continuou apresentado em imagens o esboço do projeto da nova proposta com 
as modificações sugeridas e que já teriam a anuência da PROINFRA, tanto que foi 
este setor que desenvolveu, em apenas um dia, as novas plantas em CAD para 
apreciação junto ao Conselho FURG-SAP. Neste projeto o pavimento térreo do 
prédio, manteve-se o mesmo do projeto inicial, ou seja, composto com quatro salas 
com capacidade para setenta alunos e quatro salas com capacidade para cinquenta 
alunos. Já o pavimento superior seria modificado e ficaria composto por nove salas 
de aulas, sendo três com capacidade para quarenta alunos e seis salas com 
capacidades de trinta alunos e, doze salas de permanência com em média doze 
metros quadrados cada, comportando no mínimo 24 pessoas. O Senhor Antônio 
Valente salientou ainda que no esboço do projeto enviado pela PROINFRA foram 
alocados dois professores por sala de permanência, mas que esse número poderia 
ser revisto considerando os espaços das mesmas e ampliado para no mínimo três 
pessoas por sala. O Conselheiro Rene Carlos questionou sobre as divisórias a 
serem utilizadas nas divisões, pois algumas já existentes nos prédios da FURG 
possuem alguns problemas. O Senhor Antônio Valente respondeu que as divisórias 
a serem utilizadas no projeto referido, serão as novas divisórias padrão FURG, que 
possuem entre outros aspectos, isolamento acústico. A Conselheira Itiara Veiga 



questionou sobre o número de salas necessárias atualmente para atender os três 
cursos já existentes no Campus FURG/SAP. A Conselheira Karin Ritter comentou 
que foi realizado um levantamento provisório quanto à quantidade de salas que os 
cursos novos precisariam e que se chegou à estimativa de dez salas de aulas ao 
todo. O senhor Antônio Valente salientou que considerando essa estimativa e as 
salas de aulas já existentes, teriam salas suficientes para atendimento dos cursos do 
Campus FURG/SAP, tanto os existentes como os dois novos previstos para 2019. A 
Conselheira Karin Ritter salientou ainda, baseada em modelos de prédios já 
existentes na FURG, que as duas salas do pavimento térreo, alocadas no fundo do 
prédio e com capacidade para setenta pessoas, poderiam ser planejadas em 
formato de auditórios. O Senhor Antônio salientou que o Conselho FURG/SAP 
aprovando a sugestão da Conselheira Karin Ritter, essa sugestão será encaminhada 
para PROINFRA que irá proferir decisão final segundo as possibilidades.  O 
Conselheiro Lizandro Mello questionou sobre o transporte noturno, quanto ao 
andamento da oferta do mesmo pelo município de Santo Antônio da Patrulha. O 
Senhor Valente relatou então o trabalho do Campus FURG-SAP junto à Prefeitura 
Municipal e à Câmara de Vereadores que resultou na aprovação do Projeto de Lei 
269 que permitirá uma nova licitação do município para o transporte público, onde 
será incluído o atendimento de linhas de transportes coletivos passando pelas duas 
unidades do Campus FURG-SAP. Salientou ainda que a FURG apresentará à 
Prefeitura suas demandas (horários dos ônibus) a serem consideradas no processo 
de licitação municipal. Logo em seguida, submeteu a Proposta de Modificação do 
Pavilhão das Salas de Aulas Unidade Bom Princípio para aprovação.  A proposta foi 
aprovada com unanimidade pelos presentes. Assuntos Gerais. O Conselheiro 
Cristiano Garibotti questionou quanto ao Orçamento do Campus/SAP que deveria 
ser apresentado e discutido com o Conselho FURG/SAP. O Senhor Valente colocou 
que temos um valor destinado para o Campus/SAP, que esse valor é contingenciado 
e utilizado conforme os pedidos administrativos realizados pela administradora do 
Campus. E seguiu salientado que está sendo elaborado um levantamento em 
conjunto com a administradora Andréa  Edom Morales das necessidades 
orçamentárias do ano de dois mil e dezoito para que possam ter subsídios e 
embasamento na discussão junto a Pró-reitora de Planejamento e Administração - 
PROPLAD. Este estudo deverá ser motivo de pauta na próxima reunião do 
Conselho. Nada mais havendo a registrar desta reunião, que encerrou às nove 
horas e nove minutos, eu, Daiana Bastos, secretária geral lavrei a presente ata que 
vai assinada pelo Presidente do Campus FURG-SAP.  
 


