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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta e sete
minutos, na sala de web conferência 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: Alex Leonardi, Cristiano Rodrigues Garibotti, Darlene
Arlete Webler, Fernanda Trombetta da Silva, Itiara Gonçalves Veiga, Lizandro Mello
Pereira, Karin Ritter Jellinek, Rosângela Menegotto Costa, Rene Carlos Cardoso
Baltazar Junior, Soledad Bech Gaivizzo, e os discentes Nicoli Peroza Ramos e Iron
Junior Vieira Lobo. Justificaram a ausência os Conselheiros Jorge Estuardo Tello
Gamarra e Manoel Leonardo Martins (ambos em reunião do Conselho EQA, em Rio
Grande). O Senhor Presidente Antônio Valente deu início a reunião e, em seguida, a
Conselheira Itiara Veiga solicitou que os assuntos pendentes da Comissão Especial
para o Processo Eleitoral para Direção do Campus/SAP, fossem inseridos como
pauta na reunião. O Conselheiro Lizandro Mello salientou, enquanto integrante da
Comissão Especial Eleitoral, que a Comissão está aguardando que o processo físico
retorne da Reitoria para dar andamento às questões pendentes. E continuou
salientando que devido ao período de férias dos componentes da Comissão houve
dificuldades em se reunirem e, que estão encontrando muitas dificuldades também,
em ouvir as pessoas envolvidas. A Conselheira Itiara Veiga propôs ao Conselho
FURG-SAP que a pauta referente à Processo Eleitoral para Escolha da Direção do
Campus/SAP, ficasse como pauta fixa até a Comissão Especial Eleitoral findar os
trabalhos pendentes referentes a processos gerados durante a eleição, e
apresentarem ao Conselho a conclusão dos mesmos. O Senhor Presidente colocou
a proposta em votação, a qual foi aprovada com unanimidade pelos presentes. Logo
em seguida, o Senhor Presidente deu andamento a reunião, seguindo a pauta. 1º)
Assunto: Aprovação da ata da reunião anterior. O Senhor Presidente colocou a
ATA 005/2018 em aprovação, e salientou que a mesma já havia circulado via e-mail.
A mesma foi aprovada com unanimidade pelos presentes. O Conselheiro Cristiano
Garibotti citou o pedido, enviado por e-mail pelo Conselheiro Luciano da Silva, que
não estava presente na reunião, e que havia solicitado via e-mail, a seguinte
retificação na ATA 006/2018: “Solicito que seja incluída na Ata n. 6 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”. O Senhor Presidente colocou que a retificação solicitada será
realizada no texto da ATA 006/2018. 2º) Assunto: Alterações na Resolução
01/2018 Comissão Interna de Avaliação e Planejamento (CIAP). O Conselheiro
Lizandro Mello colocou, a título de informação, que conforme alterações na
Resolução 01/2018 e após indicação entre os pares, a Comissão Interna de
Avaliação e Planejamento – CIAP, do Campus Santo Antônio da Patrulha ficou

composta, segundo a Portaria Nº 782/2018, pelos seguintes integrantes: Milena Blos
(acadêmica), José Oswaldo Netto Luizon (acadêmico), Leslli Adriani Mendonça
Peroza (acadêmica), Cassiano Ranzan (professor), André Ricardo Rocha da Silva
(professor), Daiana Bastos da Silva Santos (técnica administrativa), Lizandro Mello
Pereira (técnico administrativo). O Conselheiro Lizandro Mello seguiu reforçando a
importância de ampla divulgação do processo de Auto Avaliação, no sentido de
sensibilizar a todos os segmentos do Campus/SAP, a responderem o questionário,
que servirá de subsídio para o fomento de avaliações e planejamento de ações
conforme os aspectos apontados. 3º) Atualizações sobre elaboração do
Regimento Interno. O Senhor Presidente salientou, a título de informação, que o
prazo inicial para elaboração do Regimento Interno dos campi de fora da sede, de
dez de abril de dois mil e dezoito foi prorrogado para o dia dez de outubro de dois
mil e dezoito e, segue relatando que a Comissão responsável pela elaboração da
Proposta do Regimento do Campus FURG-SAP está realizando pesquisas de
campo, e estudando a possibilidade de unificar alguns pontos do regimento com os
outros campi fora da sede. Ressaltou ainda, que será realizada uma reunião entre
as Comissões dos campi para discutirem essa possibilidade. 4º) Processo de
criação de novos cursos no Campus FURG-SAP. O Senhor Presidente, colocou a
título de informação, que em consulta a PROGEP, foi informado que os editais dos
concursos referentes as vagas de docentes, podem sair até junho do presente ano,
devido dois mil e dezoito ser ano eleitoral, e que os professores aprovados poderiam
tomar posse a partir de janeiro de dois mil e dezenove. O Conselheiro Rene Carlos
salienta que a Unidade a qual pertence, Instituto de Matemática, Estatística e Física
- IMEF, deverá se posicionar quanto às vagas dos professores e quanto à
possibilidade de abertura de edital de transferência para ocupação de algumas das
vagas de professores destinadas aos novos cursos. 5º) Apresentação do perfil dos
calouros 2018 FURG-SAP. O Senhor Presidente colocou que esse assunto da
pauta não será discutido devido a ausência (justificada por motivo de saúde), na
reunião, da servidora convidada Camila Gamino da Costa, que iria apresentar um
estudo realizado pela PRAE FURG-SAP. 6º) Divulgação do Campus FURG-SAP
2018 nas escolas. O Senhor Presidente suspendeu esse ponto da pauta. 7º)
Apresentação de dados sobre evasão e formandos cursos de Engenharia
FURG-SAP. O Senhor Presidente colocou que esse assunto da pauta não será
discutido devido a ausência (justificada por motivo de saúde), na reunião, da
servidora convidada Camila Gamino da Costa, que iria apresentar um estudo
realizado pela PRAE FURG-SAP, 8º) Assunto: Diário Oficial da União 23/02/2018
– Contrato de Empresa de Construção civil para execução remanescente de
obras do prédio de salas de aula UBP e 08/03/2018 conclusão da casa do
estudante. O Senhor Presidente salienta, a título de informação, que os editais
estão disponíveis para visualização no mural do Campus FURG-SAP. 9º) Auto
Avaliação 2018. O Conselheiro Lizandro Mello salientou que participação na Auto
Avaliação 2018 é muito importante, porque vai fundamentar o planejamento da
Universidade para os próximos quatro anos e, seguiu destacando que ele e a
administradora Andrea participaram da elaboração do instrumento de avaliação e
conseguiram contribuir para que o mesmo atendesse algumas especificidades do
Campus FURG-SAP. Destacou ainda, que as respostas desse formulário serão
devolvidas em maio para Comissão CIAP/FURG-SAP. A Conselheira Rosângela

Menegotto questionou a proporcionalidade na composição da CIAP, que segundo
ela ficou composta com um número de discentes superior ao de servidores. O
Conselheiro Lizandro Mello salienta que a composição atual, é a composição
mínima, ou seja, que nomes poderiam ser incluídos. E seguiu destacando, que essa
composição já tinha sido discutida em reuniões anteriores do Conselho FURG-SAP,
e que não foram indicados outros nomes. O Senhor Presidente coloca em
aprovação a composição da Comissão da CIAP, conforme Portaria Nº 782/2018. A
composição obteve aprovação unânime pelos presentes, ficando aberto se caso
algum dos segmentos tenham algum nome a indicar que seja enviado ao Conselho
FURG-SAP para aprovação. 10º) Grupo PET FURG-SAP. A Conselheira Karin
Ritter Jelinek destacou que solicitou esse ponto de pauta, pois gostaria de salientar
para o Conselho que o Programa de Educação Tutorial – Conexões e Saberes/PETSAP necessita de um espaço físico, para que possam realizar as suas atividades,
sendo o mesmo um programa institucional. Seguiu relatando as dificuldades em
reunir os alunos integrantes do grupo, devido a horários diversos de aula e, solicitou
que possa ser pensado junto com as coordenações de cursos, que os horários
sejam bloqueados, depois das 17h, pelo menos uma vez por semana para
viabilização do funcionamento do PET. A Conselheira Karin salientou ainda, a
problemática dos diferentes grupos de representação estudantil, onde há muitos
conflitos e muita competitividade e, que esses conflitos precisam ser sanados. O
Senhor Presidente colocou que já está marcado uma reunião com as
representações estudantis e com as coordenações de curso, ocasião onde será
ratificada explicada a importância de cada Grupo para o Campus/SAP e a
importância da integração dos mesmos e, seguiu estendendo o convite para reunião,
aos membros do Conselho FURG-SAP. A princípio a reunião se realizará no dia
vinte e quatro de abril do presente ano. 11º) Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais. O Conselheiro Lizandro Mello salienta que a Coordenação de
Segurança do Trabalho da PROGEP coordena o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais-PPRA da Universidade, através de visitas técnicas nos locais de trabalho
previamente agendadas, conforme Memorando 05/2018, e que estão solicitando que
as unidades preencham o formulário, o qual já foi enviado via e-mail para os
servidores. E continuou salientando a importância do preenchimento do mesmo. A
Conselheira Fernanda Trombetta colocou que, pelo que ela tem conhecimento, a
técnica Márcia Kurz encaminhou para os professores responsáveis por laboratórios
os arquivos que haviam sido anteriormente preenchidos (ano 2017) , os quais
devem conferir/atualizar as informações referentes ao seu ambiente de trabalho.
12º) Distribuição da Publicação FURG-SAP 2016. O Senhor Presidente, colocou a
título de informação, que todo ano produz um material de divulgação do Campus
SAP, contendo o trabalho desenvolvido institucionalmente no mesmo e, o referente
a dois mil e dezessete já está em produção. Quanto ao de dois mil e dezesseis, não
foi impresso ainda devido a problemas operacionais da Gráfica da Furg, localizada
em Rio Grande. Assuntos gerais: O Senhor Presidente ressaltou que foram
sanados algumas dificuldades quanto ao transporte, como o ajuste do horário da
aula do professor Marcelo Badejo. E informou que a PROINFRA está organizando o
edital de licitação para o transporte entre as unidades Cidade Alta e Bom Princípio, e
que por hora o transporte desses estudantes está sendo realizado por uma empresa
contratada pela FURG. A Conselheira Itiara Veiga questionou sobre os

cancelamentos de reuniões ordinárias do Conselho FURG-SAP, por parte da
presidência do mesmo, sendo que ao ver da Conselheira, deveriam ser realizados
com anuência de todos os integrantes. O Senhor Presidente salientou que o
calendário de reuniões ordinárias é uma previsão e, que o Presidente do Conselho
tem autonomia para cancelar reuniões devido a circunstâncias que se apresentarem.
A Conselheira Itiara salienta também, que os conselheiros não possuem um
documento que comprove a sua participação no Conselho e, que seria importante
viabilizar a comprovação de atuação no Conselho FURG-SAP. O Senhor Presidente
salientou que irá realizar uma consulta a Secretaria dos Conselhos, para se informar
da forma mais adequada de confeccionar esse documento de comprovação, e
lembrou que na ATA 001/2017, consta a composição do Conselho FURG-SAP, que
poderia ser uma comprovação. Nada mais havendo a registrar desta reunião, que
encerrou às nove horas e quarenta e cinco minutos, eu, Daiana Bastos, secretária
geral, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente do Campus FURGSAP.

