UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA 01/2016
No dia 28 de março de 2016, às quinze horas e trinta minutos, na sala de videoconferência
do Polo Universitário Santo Antônio, junto ao Campus FURG-SAP, reuniram-se em plenária
os servidores do Campus FURG de Santo Antônio da Patrulha, sob a presidência do diretor
do campus, prof. Antônio Luís Schifino Valente, contando com a presença dos seguintes
servidores: os docentes Alex Leonardi, André Ricardo Rocha da Silva, Carla Eliete Iochims
dos Santos, Carlos Honorato Schuch Santos, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Cassiano
Ranzan, Charles dos Santos Guidotti, Cristiano Rodrigues Garibotti, Darlene Arlete Webler,
Edson Cordeiro do Vale, Fabio Dal Molin, Fernanda Arnhold Pagnussat, Fernanda
Trombetta da Silva, Fernando Kokubun, Francine Silva Antelo, Hugo Ariel Lombardi
Rodriguez, Juliana da Silveira Espindola, Juliana Sartori Ziebell, Luciano Silva da Silva,
Marcelo Escobar Aragão, Itiara Gonçalves Veiga e Patrícia Ignácio; e os técnicoadministrativos em educação Andréa Edom Morales, Bruna da Silva Pereira, Cláudia Maria
Gomes da Cunha, Cynthia Castiel Menda, João Paulo Borges da Silveira, Lenise Guimarães
de Oliveira, Lizandro Mello, Marcia Helena Scherer Kurz, Mariele de Almeida Lanes,
Soledad Bech Gaivizzo e Tomás Rosito Pereira. Com os cumprimentos pela presença, o
senhor diretor preside e abre a reunião, inicialmente distribuindo uma mensagem escrita de
boas-vindas para o ano de 2016 aos presentes. Em seguida, distribui exemplares dos
encartes do Campus FURG-SAP no jornal Folha Patrulhense divulgados ao longo de 2015,
especialmente a edição de dezembro, a qual muitos servidores não tinham recebido. Após,
procedeu à apresentação dos novos servidores do Campus, esclarecendo que passamos
a ter um total de cinquenta e oito servidores e quatro estagiárias (sendo uma lotada no SIB);
foi também apresentado o levantamento do número de servidores por Unidade
Acadêmica da FURG. Em seguida, foi dado destaque à continuidade do Plano de
Desenvolvimento Humano e Institucional do Campus FURG-SAP para o período 20152017, tendo sido acrescidos dois novos objetivos específicos: promover espaço de formação
para a cidadania ativa e envidar esforços para o oferecimento de novos cursos de
graduação e de pós-graduação no Campus. Após, o senhor diretor apresentou um estudo
comparativo das matrículas dos calouros do Campus FURG-SAP no período 2014-2016,
ficando evidente um grande acréscimo de calouros matriculados em comparação aos anos
anteriores; foi destacado como resultado de várias ações desenvolvidas pela direção e
servidores no sentido da divulgação do Campus na região. Foram ainda apresentados: um
resumo do número de matrículas não confirmadas e do numero de desistências dos
matriculados, preenchimento de vagas ociosas e um balanço final do número de calouros
matriculados e cursando a graduação no Campus FURG-SAP em 2016, representando no
conjunto um acréscimo de setenta por cento em relação a 2015; um gráfico com o número
total de estudantes em cada curso em 2016, perfazendo um total de duzentos e setenta e
três alunos entre calouros e veteranos; e o perfil dos calouros 2016 a partir dos
questionários preenchidos pelos novos estudantes por ocasião da Acolhida Cidadã 2106.
Logo após o senhor diretor explanou as principais atividades e eventos programados para
o Campus FURG-SAP a curto prazo, isto é, até o final do mês de abril: a recepção da
Comissão Especial Especial para a Estrutura Organizacional dos Campi fora de sede, a
visita técnica dos alunos à Cooperativa Santa Clara em Carlos Barbosa, o primeiro
Seminário FURG-SAP, a participação da FURG na 4ª EXPO-SAP e na Corrida Mais Doce
do Estado, e o início do Programa de Formação para Docentes que será realizado em
conjunto pela Direção do Campus e PROGRAD. Depois disso, foram tratadas questões
relativas aos espaços físicos na Unidade Cidade Alta, distribuição de disciplinas e
apresentadas as normativas para uso de viaturas no Campus FURG-SAP, desenvolvidas
em conjunto pela Direção do Campus e PROINFRA. Por fim, o senhor diretor apresentou
imagens das obras da Casa do Estudante, do prédio administrativo e do pavilhão de salas
de aulas que estão em construção na Unidade Bom Princípio. Feitas as considerações de
encerramento, nada mais há a registrar desta reunião finda às dezesseis horas e quarenta
minutos, da qual eu, Lizandro Mello, atuando ad hoc como secretário, lavro a presente ata
que vai por mim e pelo Senhor Diretor assinada.

