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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta e
cinco 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: Darlene Arlete Webler, Rosângela
Menegotto Costa, Fernanda Trombetta, Manoel Leonardo Martins, Fábio Ferreira
dos Santos, Alex Leonardi, Cassiano Ranzan, Lizandro Mello Pereira, Claudia
Maria Gomes da Cunha, Nicole Peroza Ramos. Justificaram a ausência os
Conselheiros: Karin Ritter Jelinek, motivo: participação em evento; Fernando
Kokubun, motivo: compromissos agendados; Juliana Espíndola: em férias; Marcos
Vinicius Gust Gund, motivo: compromisso inadiável. O Senhor Presidente Antônio
Valente abriu a reunião salientando que a pauta da mesma trata de assuntos
informativos, tendo apenas a aprovação da ata da reunião anterior, como pauta
deliberativa. Em seguida passou em imediato a pauta da reunião. 1º) Aprovação
da ata reunião anterior Ata 011/2018. O Senhor Presidente Antônio Valente
colocou em aprovação a Ata 011/2018. A ata foi aprovada com unanimidade. 2º)
Assunto: Entrega à Reitora da Proposta de Regimento Interno do Campus
FURG-SAP e da Carta do Conselho FURG-SAP, sugerindo estudo para a
implantação de uma forma de ingresso complementar no Campus FURG-SAP.
O Presidente Antônio Valente relatou que a proposta do Regimento do Campus
FURG-SAP foi entregue em mãos à Reitora. Seguiu salientando que foi constituída
uma Comissão de servidores e que irão analisar as três propostas de regimento
para os três campi fora da sede. E, relatou que na ocasião também foi entregue a
Carta do Conselho FURG-SAP, sugerindo estudo para implantação de uma forma
de ingresso suplementar ao Sistema SISU, no Campus. Nesse sentido, a Reitoria
assinalou que seria difícil a instauração desse processo de seleção, pois a
Universidade deve adotar um sistema unificado de ingresso para todos os seus
cursos, que não se poderia adotar uma forma de ingresso diferenciada para um
campus específico e, que para dois mil e dezenove não teria viabilidade, mas que
será avaliado posteriormente. 3º) Reunião de diretores de unidades e campi
com a Reitora. O Diretor Antônio Valente colocou que todos os diretores dos campi
fora da sede foram convocados para uma reunião na Reitoria, realizada no dia
cinco de novembro de dois mil e dezoito, em que o tema da reunião foi à conjuntura
atual política, onde a universidade estaria sendo alvo de muitas críticas,
especialmente na Cidade do Rio Grande. Na ocasião foram debatidos ações no
sentido de iniciativas de ação frente a esta situação. 4º) Informações sobre a
disponibilidade de espaços físicos e sobre a infraestrutura da UCA e UBP
para o primeiro semestre de 2019. O Diretor Antônio Valente explanou que
devido à implantação dos novos cursos de graduação, tem sido feito um trabalho
conjunto da secretaria, administração e Direção do Campus FURG-SAP para
planejamento dos espaços físicos da Unidade Cidade Alta e da Unidade Bom
Princípio, detalhando os usos já aprovados pelo Conselho FURG-SAP. Como
exemplo, citou o emprego provisório de duas salas do prédio administrativo para a
ocorrência de aulas para o curso de Engenharia da Produção (espaço destinado
futuramente à biblioteca e para sala de reuniões). Além disso, lembrou o uso das
salas de estudo da nova biblioteca e a sala para a futura secretaria da pósgraduação como salas de permanência dos novos docentes que deverão ser
nomeados a partir de 2019. Seguiu comentando que há possibilidades do pavilhão
das salas de aulas, que está em construção na Unidade Bom Princípio, ser

entregue antecipadamente ao prazo estipulado, o que facilitaria a disposição das
aulas para o segundo semestre do próximo ano. Informou também que a sala hoje
usada como sala da pós-graduação no Centro Tecnológico passará a ser utilizada
no próximo ano como sala de aula, tendo em vista que várias salas em uso
temporário como aulas foram solicitadas por docentes com a finalidade de montar
laboratórios. O Senhor Diretor Antônio Valente reforçou ainda, que o Curso de
Administração, será noturno e que as aulas acontecerão, no primeiro semestre de
dois mil e dezenove, na Unidade Cidade Alta, facilitando o deslocamento de
servidores e estudantes à noite. A Conselheira Nicole Peroza questionou sobre a
questão da alimentação na Unidade Bom Princípio. O Senhor Presidente Antônio
Valente colocou que foi construído um ponto de convívio para os estudantes e que
uma possibilidade seria realizar um edital para licitação de cardápio para o almoço
a um valor acessível para a comunidade acadêmica. Outra alternativa será a FURG
firmar um contrato com algum restaurante próximo. Continuou relatando que estão
sendo estudadas estas alternativas junto à administração da Universidade, Direção
e representação discente do Campus FURG-SAP para a solução do fornecimento
de alimentação na Unidade Bom Princípio. 5º) Trabalho da comissão que
estudou novos cursos (Administração e Engenharia de Produção), Projeto
FURG-SAP Portas Abertas, Acolhida 2019 e Programação 10 Anos FURG-SAP.
O Professor Diretor Antônio Valente colocou que a comissão que procedeu os
estudos que culminaram com a indicação exitosa dos novos cursos de Engenharia
da Produção e Administração para o Campus FURG-SAP reuniu-se novamente
com a Direção do campus FURG-SAP, quando foi solicitado que a mesma desse
continuidade ao excelente trabalho feito, inclusive empregando informações já
levantadas, para um estudo visando a sugestão de mais cinco cursos de graduação
para o Campus FURG-SAP para implantação a médio prazo. A Conselheira
Darlene Webler seguiu relatando sobre as iniciativas de divulgação do
Campus/SAP. Salientou a participação do Campus FURG-SAP na MOSTRATEC,
onde os alunos que lá estavam demonstraram interesse em participar de atividades
no laboratório do Campus FURG-SAP. E, continuou enfatizando que foram
recebidos alunos e diretores de diversas escolas, dentro das propostas no projeto
da FURG de Portas Abertas. A Conselheira Darlene Webler reforçou que a
atividade principal desse projeto, tendo como público alvo os alunos dos anos finais
do ensino médio, são as visitas às escolas com a metodologia de palestras
conduzidas por docentes e técnicos do Campus/SAP. O Diretor Antônio Valente
salientou a importância dessas iniciativas e realizou uma previsão das
possibilidades de retorno das mesmas, como o ingresso de novos alunos. A
Conselheira Darlene Webler informou que foi realizada uma reunião em
comemoração aos dez anos do Campus FURG-SAP e que nessa reunião surgiram
muitas ideais, como a realização de uma programação que contemple a
comunidade universitária como um todo e, a comunidade do município de Santo
Antônio da Patrulha, assim como comunidade externa de municípios da região.
Assuntos Gerais: O Diretor Antônio Valente colocou que a problemática atual
quanto à ocupação do prédio administrativo na Unidade Bom Princípio refere-se à
inexistência de internet e telefone e, que já entrou em contato com a administração
da Universidade, buscando alternativas para a solução do problema. Salientou
ainda, que em reunião com a administração do Polo Universitário Santo Antônio, foi
apresentada pela sua coordenação a problemática do alto consumo de energia
elétrica na Unidade Cidade Alta e a necessidade de diminuição desse consumo que
atualmente é pago pela Prefeitura Municipal. Nesse sentido, pediu a ajuda dos
Conselheiros para que reiterem com seus pares a necessidade de adoção de
medidas para redução do consumo de luz. A Conselheira Nicole Peroza colocou
que ela e o Conselheiro Iron Lobo sairão do Conselho FURG-SAP no início do ano
de dois mil e dezenove, pois são possíveis formandos e que deveria ser realizada
uma consulta entre os pares para indicação de novos nomes. O Conselho FURGSAP indicou que os representantes discentes procedam com a consulta para
escolha dos representantes dos discentes entre seus pares. Nada mais havendo a

registrar desta reunião, que encerrou às nove horas e trinta e oito minutos, eu,
Daiana Bastos, secretária geral lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente do Campus FURG-SAP.

