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ATA 3/2017  REUNIÃO CONSELHO CAMPUS FURG-SAP 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às treze horas e 
quarenta minutos, na sala de aula cinco do Campus/SAP – Unidade Cidade Alta, reuniram-
se extraordinariamente, sob a presidência do Diretor do Campus Profº. Antônio Luís Schifino 
Valente, os seguintes servidores: Juliana da Silveira Espindola, Karin Ritter Jelinek, Rene 
Carlos Cardoso Baltazar Junior, Itiara Gonçalves Veiga, Cristiano Rodrigues Garibotti, Alex 
Leonardi, Marcelo Escobar Aragão, Lizandro Mello Pereira, Claudia Maria Gomes da Cunha; 
e os discentes: Larissa Morgana Ferreira Scopel, Iron Junior Vieira Lobo. O Senhor Diretor 
Antônio Valente, abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes. Antes de dar 
sequência à reunião, o Diretor Antônio Valente registra a presença no local de pessoas 
externas ao Conselho do Campus/SAP. Os mesmos se apresentam como alunos da Pós-
graduação em Química sendo eles: Marcia Victoria Silveira, Clarissa Rosa, Alexandre e 
Andrieli, e, solicitam que tenham um espaço para realizarem uma fala ratificando o pedido 
protocolado ao Conselho, que se refere à participação de doze alunos da pós-graduação de 
do processo de eleição de Diretor e Vice-diretor para o Campus/SAP, tendo direito a voto. A 
conselheira Itiara Veiga Gonçalves ratifica que fez o convite aos alunos para participarem da 
reunião. Depois de feitas algumas considerações e, com aprovação unânime, o Conselho 
entendeu que os alunos teriam dez minutos para explanar as suas considerações, retirando-
se logo em seguida, participando assim, do restante da reunião somente os membros eleitos 
para o Conselho Campus/SAP. Os alunos ressaltaram que compreendem como salutar a 
participação deles nas eleições como votantes, pois muitos dos alunos lotados no programa 
executam as suas pesquisas, bem como, participam de aulas no Campus/SAP. Na 
sequência, passou-se à pauta da reunião. 1º) Assunto: Processo 23116.009577/2017-31 
(Recurso do conselheiro Cristiano Garibotti, solicitando retificação do Edital do 
Processo Eleitoral para Direção do Campus FURG-SAP). O presidente da Comissão 
Eleitoral Especial para escolha de Diretor e Vice-Diretor, Lizandro Mello Pereira, inicia a 
exposição do relatório elaborado pela Comissão em resposta a solicitação via processo 
23116.009577/2017-31. O relatório é composto por treze páginas e aponta para o 
indeferimento do pedido. A conselheira Itiara Veiga Gonçalves, assim como o Conselheiro 
Cristiano Garibotti apontam uma série de questionamentos em relação ao relatório. Logo 
algumas discussões, passa-se a votação. Dos doze presentes, sete foram a favor do 
relatório da Comissão Especial Eleitoral, três contrários ao relatório e duas abstenções dos 
conselheiros Lizandro Mello Pereira e Larissa Morgana Ferreira Scopel. Ficando aprovado o 
relatório da Comissão Especial Eleitoral que indefere o pedido via Processo 
23116.009577/2017-31. Feitas as considerações e os agradecimentos de encerramento e 
nada mais havendo a registrar desta reunião, que encerrou às quatorze horas e trinta e dois 
minutos, eu, Daiana Bastos, lavro a presente ata que vai assinada pelo Diretor do Campus 
FURG-SAP.  


