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Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas e quarenta
minutos, na sala de webconferência do Polo Universitário – Unidade Cidade Alta,
reuniu-se extraordinariamente 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: Alex Leonardi, Cassiano Ranzan,
Claudia Maria Gomes da Cunha, Cristiano Rodrigues Garibotti, Darlene Arlete
Webler, Fernanda Trombetta da Silva, Jorge Estuardo Tello Gamarra, Juliana da
Silveira Espindola, Leandro Sebben Bellicanta, Luciano Silva da Silva, Manoel
Leonardo Martins, Márcia Helena Scherer Kurz, Marcos Vinicius Gust Gund e Nicoli
Peroza Ramos; justificaram a ausência os Conselheiros Fábio Ferreira Gonçalves
(em atividade letiva) e Karin Ritter Jellinek (apresentando trabalho na Jornada
Nacional de Educação Matemática, na Universidade de Passo Fundo). O Senhor
Presidente abriu a reunião, anunciando a pauta – transporte dos servidores e
estudantes entre a Unidade Cidade Alta e Unidade Bom Princípio do Campus
FURG-SAP. De início, relatou que o transporte de estudantes e servidores entre as
Unidades do Campus vinha sendo feito mediante tratativas entre a Prefeitura
Municipal de Santo Antônio da Patrulha e a empresa de transporte coletivo Sudeste
desde 2017, para que se viabilizasse a ocupação dos espaços físicos da Unidade
Bom Princípio (UBP) frente a falta de salas para as atividades acadêmicas na
Unidade Cidade Alta (UCA). Informou que embora em caráter experimental, o
transporte entre as duas unidades havia sido confirmado para 2018, por meio da
Prefeitura, o que levou a direção do Campus confirmar o uso dos espaços da
Unidade Bom Princípio durante o processo de ensalamento do primeiro semestre
letivo do corrente ano. No entanto, ao serem repassados os horários previstos para
os ônibus, a empresa Sudeste informou, de forma surpreendente, que não iria mais
prestar este serviço devido ao reduzido número de estudantes que utilizam o
transporte entre as duas unidades. A partir daí, continuou o Senhor Presidente,
foram realizadas inúmeras tratativas entre a Secretaria Municipal de Educação e a
empresa Sudeste para viabilizar a continuidade das linhas de transporte coletivo
entre as duas unidades do Campus FURG-SAP, sem contudo ser obtido sucesso.
Esclareceu também que a direção do Campus FURG-SAP juntamente com Diretório
das Engenharias Agroindustriais, representado pelo acadêmico Dionísio Souza
(presidente), reuniram-se com o prefeito municipal em exercício, José Francisco
Ferreira da Luz, para a busca de uma solução para o problema, que poderia
prejudicar o início das aulas em 2018. Da mesma, forma a direção do Campus
FURG-SAP, juntamente com representantes do diretório acadêmico das
Engenharias Agroindustriais, representado pelo acadêmico Dionísio Souza, do
diretório acadêmico das Ciências Exatas, representado pela acadêmica Larissa
Carniel (presidente), da Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP, representada
pelo acadêmico Taciano Lopes e da assistente social Soledad Bech Gaivizzo,
representando a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG-SAP)
participaram de uma reunião na Câmara de Vereadores, onde expuseram o
problema dos transporte enfrentado pela FURG em Santo Antônio da Patrulha e
solicitaram apoio para a aprovação do Projeto de Lei 269, que diz respeito ao
transporte coletivo na cidade. Segundo o Senhor Presidente, este projeto permitirá,
se aprovado, um edital de novas linhas de transporte coletivo no município, onde,
segundo a Prefeitura Municipal, será licitada também uma linha de ônibus que passe

pelas duas unidades do Campus FURG-SAP nos horários a serem indicados pelo
Campus e que poderá igualmente atender a expansão urbana que está ocorrendo
na região da Unidade Bom Princípio. O Senhor Presidente informou ainda que foi
igualmente encaminhada uma correspondência a todos os vereadores do município,
descrevendo as dificuldades enfrentadas para o transporte de servidores e
estudantes e pedindo uma análise ágil e, se for o caso, a aprovação do Projeto de
Lei 269, que certamente permitirá uma solução definitiva para o problema. O Senhor
Presidente, em seguida, agradeceu o empenho de estudantes e servidores para a
busca de uma solução final para a questão do transporte. Finalmente, esclareceu
que, enquanto não ocorrer uma definição final sobre o assunto, a Administração
Superior da FURG, por meio da PROINFRA, colocou a disposição dos servidores e
discente, por quinze dias, um ônibus da empresa Kopereck que fará o translado
entre as duas unidades. Disse ainda o Senhor Presidente que, segundo informação
recebida do pró-reitor de Infraestrutura, professor Marcos Amarante, a FURG deverá
realizar em breve uma licitação para empresas de transporte da região, visando
atender emergencialmente as demandas do Campus FURG-SAP. Aberta a palavra,
a conselheira Nicoli Peroza Ramos, representante estudantil, destacou que os
estudantes ficaram sabendo que a empresa Sudeste não realizaria mais o translado
no momento em que foram adquirir as passagens na sede da empresa. Segundo
ela, este fato deixou os estudantes muito preocupados e que os representantes
discentes no Conselho não dispunham de qualquer informação dada pela direção. O
Senhor Presidente respondeu que a posição da direção, durante todo o tempo em
que ocorreram negociações, foi garantir o transporte dos estudantes, como
realmente aconteceu em todos os horários, não devendo a cada momento divulgar
informações parciais, que somente iriam causar maior confusão e dúvidas entre
servidores e estudantes. Confirmou ainda que em nenhum horário faltou transporte
para os alunos deslocarem-se entre as duas unidades e que este foi o compromisso
da direção. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou uma nova tabela de
horários para os deslocamentos dos ônibus entre as Unidade Cidade Alta e Bom
Princípio e vice-versa. A tabela (em anexo) foi amplamente analisada e discutida,
recebendo logo após aprovação unânime. O conselheiro Marcos Vinicius Gust
Gund, representante discente, na continuidade, perguntou se poderia haver mais um
horário no trajeto UBP-UCA, às 16 horas, para que uma turma que solta às 15:20
não fique aguardando quase duas horas para retornar à UCA. O assunto foi
debatido e a decisão final ficou para a próxima reunião, após verificação da
viabilidade ou não deste deslocamento adicional ou outras soluções a serem
buscada junto a professor da disciplina em questão. O Conselheiro Luciano Silva
salientou a informação que foi repassada em diversas oportunidades pelo
Presidente do Conselho aos Conselheiros na última reunião de que "a decisão de
ocupar a Unidade Bom Princípio foi tomada pela Administração Superior da FURG",
bem como o plano de manter esta decisão, mesmo em face aos diversos problemas
logísticos enfrentados. Nada mais havendo a registrar desta reunião, que encerrou
às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, eu, Lizandro Mello, atuando como
secretário ad hoc, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente do
Conselho do Campus FURG-SAP.

ANEXO
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