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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta e quatro
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: Rosângela Menegotto Costa, Fernanda Trombetta,
Juliana da Silveira Espíndola, Luciano Silva da Silva, Itiara Gonçalves Veiga,
Cristiano Rodrigues Garibotti, Neusa Fernandes de Moura, Cassiano Ranzan,
Lizandro Mello Pereira, Claudia Maria Gomes da Cunha, Iron Junior Vieira Lobo 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, seguindo a seguinte ordem de pauta. 1º)
Assunto. Aprovação das Atas 6 e da reunião anterior (7). O Senhor Presidente
Antônio Valente salientou que a Ata 006/2018 foi retificada conforme apontamentos
do Conselheiro Luciano da Silva e que a Ata 007/2018 também foi retificada
conforme indicações da Conselheira Marcia Kurz. Ambas as retificações foram
enviadas via e-mail. As Atas 006/2018 e 007/2018 foram aprovadas por
unanimidade pelos presentes. 2º) Assunto. Indicação de um representante do
Campus FURG-SAP para integrar a Comissão Comemorativa aos 50 anos da
FURG. O Senhor Presidente Antônio Valente colocou que em reunião em Rio
Grande foi solicitado a indicação de um membro do Campus FURG-SAP para
compor a referida Comissão. Em função do prazo reduzido, foi convidada a
administradora do Campus FURG-SAP Andrea Edom para representar o campus. O
Conselho aprovou por unanimidade a indicação. 3º) Criação da Comissão
Comemorativa aos 10 anos do Campus FURG-SAP. Após alguns apontamentos e
discussões sobre a criação da Comissão Comemorativa dos 10 Anos do Campus
FURG-SAP, foi sugerida a composição da mesma por: um representante da direção,
um representante da secretaria, um membro da PRAE FURG-SAP, um
representante de técnico em educação, um representante do Diretório Acadêmico
Engenharia Agroindustrial, um representante do Diretório Acadêmico Ciências
Exatas, um representante da Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP, um
representante do PET FURG-SAP. A indicação dos nomes deverá ser feita pelos
pares de cada modalidade. A composição da banca foi aprovada com unanimidade
pelos presentes. 4º) Assuntos gerais. Regimento Geral. O Conselheiro Lizandro
Mello colocou que a Comissão está trabalhando e estruturou uma metodologia de
trabalho, que foi apresentada aos presentes, a qual compreende encaminhamento
de sugestões e propostas, plenárias sobre o Regimentos do Campus/SAP, plebiscito
do Regimento do Campus/SAP e Votação no Conselho do Campus/SAP. O Senhor
Presidente Antônio Valente parabeniza os trabalhos da Comissão e ressalta a
possibilidade de uma reunião extraordinária do Conselho FURG-SAP no dia cinco de
outubro de dois mil e dezoito para aprovação final do Regimento Geral. Pauta Fixa.
Processo Eleição Direção Campus/SAP. O Conselheiro Lizandro Mello colocou
que o processo está em andamento e que a Comissão está esperando o processo
físico retornar da reitoria para seguir com os encaminhamentos. Cursos Novos. O
Senhor Antônio Valente colocou que a Escola de Engenharia está dando
prosseguimento final à Criação do Curso de Engenharia de Produção, assim como
Instituto de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis segue trabalhando, no

mesmo sentido, no Curso de Administração e, que o Ministério da Educação liberou
dezoito vagas para contratação de professores. 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”.
Semana Acadêmica. A Conselheira Juliana Espíndola e o Conselheiro Iron Junior
solicitaram a sensibilização e cogitaram um possível bloqueio de horários de aulas,
para que os alunos pudessem organizar e participar das atividades da semana
acadêmica. Após algumas colocações ficou um consenso de que os Conselheiros
irão repassar para os pares esse pedido. 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
FURG-SAP.

