UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA 01/2017
Aos três dias do mês de maio de 2017, às nove horas, na sala de videoconferência do Polo
Universitário, reuniram-se em plenária, sob a presidência do Diretor do Campus, prof.
Antônio Luís Schifino Valente, os seguintes servidores: Alex Leonardi, Alini Mariot, Amanda
Coelho Alfaia, André Ricardo da Rocha, Andréa Edom Morales, Carla Eliete Iochims dos
Santos, Carla Weber Scheeren, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Claudia Maria Gomes
da Cunha, Cristiano Rodrigues Garibotti, Cynthia Castiel Menda, Felipe Hernandez Garcia,
Fernanda Trombetta da Silva, Fernando Kokubun, Itiara Gonçalves Veiga, João Paulo
Borges da Silveira, Karin Ritter Jelinek, Leandro Sebben Bellicanta, Manoel Leonardo
Martins, Marcia Helena Scherer Kurz, Neusa Fernandes de Moura, Patrícia Ignácio, Patrícia
Lima da Silva, Raquel Milani, Roberto de Souza Gomes da Silva, Rosângela Menegotto
Costa, Soledad Bech Gaivizzo e Tomás Rosito Pereira. De início, o diretor do Campus
FURG-SAP, professor Antonio Valente, esclareceu que esta primeira reunião geral do ano
de 2017 teria como finalidade atualizar a todos os presentes sobre várias questões de
grande importância para a FURG em Santo Antônio da Patrulha, contribuindo para a
transparência e conhecimento de todos os servidores e que não ocorreu anteriormente
tendo em vista o calendário especial do ano letivo de 2017 que teve início no último dia 10
de abril. Assim, de início, apresentou o levantamento do perfil dos calouros 2017, bem como
o número de estudantes novos em cada curso oferecidos pela FURG em Santo Antônio da
Patrulha. Em seguida, passou a relatar a orientação da proinfra/FURG quanto à inviabilidade
de continuar o translado dos alunos e servidores entre as duas unidades Unidade Cidade
Alta e Unidade Bom Princípio com veículos e motoristas da instituição. Destacou o apoio da
Secretaria Municipal de Educação por meio de um ônibus escolar que está auxiliando em
caráter emergencial o deslocamento dos alunos em alguns horários. Posteriormente,
informou que avançaram as tratativas solicitadas pela reitora da FURG ao prefeito Municipal
para a colocação de linhas de Ônibus coletivos entre as duas unidades. Esclareceu que o
gerente da empresa SUDESTE LTDA que atende o município esteve no campus e foi
tratado em conjunto com a direção do campus a colocação de linhas de ônibus em horários
especiais a partir do dia 15 de maio para o translado entre as duas unidades do Campus da
FURG em SAP. Esclareceu que serão inclusive implementadas linhas de ônibus inéditas
CAMPUS FURG para atender a demanda da comunidade acadêmica e que no futuro, estas
linhas deverão beneficiar também bairros da cidade, hoje não atendidos pelo transporte
coletivo. Logo após, o diretor passou a tratar sobre espaços físicos no Campus FURG-SAP,
solicitando mais uma vez que as necessidade de uso de salas no Polo Universitário Santo
Antônio devem ser realizadas primeiramente à direção do Campus, evitando pedidos
excessivos e simultâneos de espaço físico junto ao Polo, isto é, demandas sobrepostas. Foi
relatada também a agilidade na colocação dos pisos das salas 04 e 05 com apoio da
PROINFRA/FURG, direção e secretaria do campus, e Secretaria Municipal de Educação,
que numa parceria conseguiram realizar as obras em apenas uma semana, estando os dois
espaços prontos para as atividades acadêmicas no dia 10 de abril, quando iniciou o primeiro
semestre letivo de 2017. A reforma nas duas salas de aula, terão impacto favorável também
no processo de reconhecimento do curso de licenciatura em Ciências Exatas, previsto para
o primeiro semestre do corrente ano. Logo após, o diretor apresentou fotos da nova casa de
estudante, cujo prédio foi locado pela FURG após vários meses de negociações, da direção,
reitoria e pró-reitoria. O novo espaço, uma construção de qualidade muito superior a antiga
casa, permitirá um maior número de estudantes residentes, sendo que seu valor mensal de
aluguel é inferior ao aluguel antigo. Posteriormente, o diretor informou que em breve deverá
ser feita licitações para a continuidade das obras (casa de estudantes e sala de aulas) na
unidade Bom Princípio, conforme informação junto à proinfra/FURG e informou sobre o novo
site do Campus FURG-SAP desenvolvido pelo servidor Lizandro Mello. O assunto seguinte,
tratado pelo diretor, foi a parceria estabelecida entre a direção do Campus e o hotel Ecovilly,
recém construído, que permitirá hospedagem com preços especiais para servidores, alunos
e familiares do Campus FURG-SAP. Logo após, o diretor relatou as tratativas junto à
Prefeitura Municipal para construção de uma quadra esportiva, com pista de atletismo e

quadras de futebol na unidade Bom Princípio. Um rascunho inicial da proposta foi entregue
à PROINFRA para avaliação e definição de uma área para o complexo esportivo, que
deverá ter o apoio da prefeitura para sua construção e uso compartilhado entre a FURG e
comunidade patrulhense. Abordou ainda que está sendo discutido um projeto de
capacitação para os professores municipais que será desenvolvido entre a FURG e a
SEMED. Na segunda parte da reunião, o diretor informou sobre o recebimento de
empresários no Campus (Unidade Cidade Alta) no dia 6 de abril, atendendo ao Plano de
Desenvolvimento Humano e Institucional Campus (PDHI FURG-SAP 2015-2017. Destacou
a contribuição dos empresários à Associação Atlética FURG-SAP para confecção dos
uniformes esportivos. Relatou a participação no evento do novo diretor do Hospital
Municipal, agora sob a responsabilidade da Santa Casa de Porto Alegre. Informou que no
dia 4 de maio, será a vez de receber Prefeito e Secretários Municipais da nova
administração para conhecerem as instalações do Campus FURG-SAP e que
posteriormente, serão convidados os integrantes da Câmara de Vereadores. Disse ainda do
apoio do Polo Universitário para a organização destes eventos do PDHI. Nesse mesmo
sentido, informou que no dia 29 de junho ocorrerá um café da manhã na unidade Bom
Princípio para receber empresários da região. Este evento será organizado pela ACISAP
(Associação Comercial de Santo Antônio da Patrulha) e também integrará o PDHI 20152017. Outro assunto abordado pelo diretor foram a tratativas da direção do campus com o
prefeito municipal Daiçon Maciel da Silva para agendar junto ao ministro da educação, um
encontro com a reitora da FURG, visando a garantia das vagas para servidores tendo em
vista a criação de novos cursos e outras importantes iniciativas para a consolidação do
Campus FURG-SAP. O próximo assunto, abordado pelo diretor foi a continuidade do projeto
Campus FURG-SAP e empresas da região, quando foram lembradas as visitas às empresas
Bianchini, IMAP, Fertilizantes Piratini, Magna Cosma Engenharia, DeMello, Coperja, entre
outras. Destacou que a finalidade da proposta é a divulgação do campus, a abertura de
estágios e vagas de trabalho para os alunos egressos. Informou que o projeto terá
continuidade a partir de junho do corrente ano. O tema abordado logo após foi calendários
de atividades a curto prazo, entre elas a vinda de um representante da PROGRAD no dia
9/05 para divulgação do ENEM nas escolas municipais, a Caravana de Extensão e Cultura
(12/05), a Semana Acadêmica das Engenharias Agroindustriais (22 a 25/05), a Semana
Acadêmica do Polo Universitário (27 a 31/05), o Fórum Internacional de Educação em
Osório (19 a 21/07) com a presença de representantes do Campus FURG-SAP com
contrapartida de 20 vagas cortesia para os alunos da FURG e finalmente a Mostra da
Produção Universitária (MPU/FURG) no período de 4 a 6 de outubro. Nesse sentido,
acordado entre os presentes a necessidade de concentrar os trabalhos do Campus FURGSAP em um único dia do evento, a exemplo do verificado na edição anterior da Mostra.
Após, o diretor abordou a participação do Campus FURG-SAP na Comissão Permanente de
Gestão Ambiental da FURG e a atualização da Comissão Interna de Avaliação e
Planejamento e apresentou a linha do tempo do Campus FURG-SAP que está em
construção. O assunto tratado a seguir foi a estratégia para a criação dos dois novos cursos
de graduação, cujas propostas encontram-se no MEC: engenharia mecânica e engenharia
de automação e dependem da liberação de vagas para sua implementação. Informou que
após a confirmação das vagas para servidores, conforme informou a reitora, professora
Cleuza Dias, poderão ser apresentados projetos em substituição aos cursos originalmente
pretendidos, tendo em vista as demandas da região na atualidade, a inviabilidade de criação
de cursos que impliquem em elevados investimentos em laboratórios, o apoio das unidades
da FURG na proposição dos cursos, a possibilidade de um mercado de trabalho mais amplo
para os alunos egressos, entre outros. Informou também que atualmente a Escola de
Engenharia, o Instituto de Matemática, Estatística e Física estão trabalhando numa proposta
preliminar referente ao curso de Engenharia da Produção que ainda não é oferecido pela
FURG em nenhum campi e atende todos os critérios anteriores. Esta proposta
posteriormente será apresentada para avaliação no Campus FURG-SAP. Por outro lado, o
diretor esclareceu a necessidade de uma discussão no Campus para que seja apresentadas
alternativa para o curso de Engenharia de Computação que deverão oportunamente ser
apresentadas à reitoria e à PROGRAD. Esclareceu o diretor, também a importância de
existirem projetos prontos para os novos cursos, quando ocorrer a possibilidade de
contratação de novos servidores pelo MEC. Ficou acertado que na próxima reunião a
discussão sobre os dois novos cursos será abordada de forma mais detalhada. Em seguida,

o diretor passou a palavra para os professores Patrícia Ignácio e Manoel Leandro Martins
que apresentaram uma proposta para a criação do curso de Tecnólogo em Processos
Químicos. A referida proposta refere-se à criação de um curso de tecnólogo noturno a ser
implementado com a carga horária atualmente disponível dos docentes e técnicos que
atuam no Campus FURG-SAP, não envolvendo portanto a espera de novas vagas para
docentes que deverão futuramente ser liberadas pelo MEC. Após inúmeras considerações
de todos os presentes, a proposta do referido curso foi a provada, na condição de que para
a sua implantação deverão ser resolvidas pela administração superior da FURG questões
como: funcionamento da secretaria, biblioteca, PRAE-FURG-SAP, NTI, serviços
terceirizados de motoristas e limpeza para o turno da noite. Feitas as considerações e
agradecimentos de encerramento, nada mais havendo a registrar desta reunião, finda a
mesma às dez horas e vinte e cinco minutos, da qual é lavrada a presente ata que vai
assinada pelo senhor Diretor do Campus, após sua aprovação.

