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Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2017, às dez horas e trinta minutos, 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, Carla Eliete Iochims dos Santos, Clarissa Helena Rosa, Claudia Maria Gomes da 
Cunha, Cristiano Rodrigues Garibotti, Cynthia Castiel Menda, Fernanda Trombetta da Silva, 
João Paulo Borges da Silveira, Jorge Estuardo Tello Gamarra, Juliana da Silveira Espindola, 
Leandro Sebben Bellicanta, Lizandro Mello, Luciano Silva da Silva, Manoel Leonardo 
Martins, Marcia Helena Scherer Kurz, Mariele de Almeida Lanes, Neusa Fernanda de 
Moura, Patricia Ignácio e Tomás Rosito Pereira. O senhor Diretor abre a reunião 
esclarecendo que foi realizado um acréscimo no texto da Ata da primeira Plenária de 2017, 
na qual não havia constado referência à apresentação do curso de Tecnólogo em Processos 
Químicos; em votação, são aprovadas por unanimidade as Atas das Plenárias 01 e 02. 
Passando ao segundo assunto da pauta – proposta da Comissão Especial para a 
regulamentação da Estrutura Administrativa Definitiva dos Campi fora de sede, o 
senhor Diretor lembra a reunião da Comissão com os servidores do Campus no dia 13 de 
abril passado e informa que a Comissão considerou a sugestão dos servidores do Campus 
FURG-SAP de manter a lotação dos Técnico-Administrativos em Educação como é 
atualmente, isto é lotados nas suas respectivas unidades acadêmicas, além das propostas 
já consolidadas de criação de um Conselho do Campus, da função de Vice-Diretor e da 
participação com membro natural no COEPEA. O técnico Lizandro questiona se, conforme 
levantado naquela reunião, foi retirado o conjunto de dispositivos que impõe atribuições aos 
Administradores e Secretarias-Gerais, pois a Comissão não vislumbrou que isso tanto fere a 
regulamentação da profissão de Administrador quanto desnivela o poder dos Conselhos de 
Campi e das Unidades, pois estas podem regulamentar suas Secretarias Gerais de maneira 
autônoma; o senhor Diretor responde que essa proposta irá para o Conselho Universitário, 
com prazos de 60 dias para a montagem dos Conselhos de Campus, mais sessenta para 
eleição de Diretor e Vice, e 120 dias para a aprovação de Regimento de cada Campus, 
onde isso deverá ser resolvido. Passando ao terceiro assunto da pauta – contribuições 
do Campus para as políticas de Internacionalização e de Linguística da Universidade, 
mencionou que está recebendo algumas contribuições por e-mail que vai compilar e enviar 
para a Reitoria. O quarto assunto da pauta – Feira das Profissões em Rio Grande, é 
trazido pelo senhor Diretor que informa que a FURG recebeu o convite para participar deste 
evento, entre 25 e 27 de agosto próximo, no Partage Shopping; questiona se o Campus tem 
interesse, num todo, em se fazer representado neste evento, e quem poderia permanecer 
no estande do evento. A professora Juliana Espindola se predispõe a colaborar, já que 
deverá estar em Rio Grande neste período, para as formaturas em gabinete. O professor 
Alex Leonardi indaga qual seria o nível de divulgação deste evento, ao que o senhor Diretor 
responde que haverá divulgação adequada do Campus, aproveitando a experiência 
adquirida nos eventos em Santo Antônio da Patrulha, como a EXPOSAP. Em votação os 
presentes aprovam por unanimidade a participação do Campus FURG-SAP na Feira 
das Profissões em Rio Grande. Passando ao quinto assunto da pauta – PROEXC e 
Política de Extensão / PDE 2017, o senhor Diretor menciona que houve a destinação pela 
PROEXC de um bolsista para o Campus, para auxiliar nas ações de extensão e cultura; que 
houve também a  necessidade de revisar e recompor a Comissão/Núcleo de Extensão do 
Campus, pois a comissão constituída em 2016 continha um número muito elevado de 
integrantes, dificultando sobretudo, o agendamento de reuniões. Destaca o diretor que 
consultou individualmente os integrantes da comissão sobre o interesse em continuar na 
atividade. Em seguida, manifestado ainda o interesse de alguns servidores presentes na 
referida comissão, divulga os seus integrantes a partir desta data: Antônio Luís Schifino 
Valente, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Fernanda Trombetta da Silva, Karin Ritter 
Jelinek, Kessiane Silva de Moraes, Neusa Fernandes de Moura, Patrícia Ignácio, Toni 
Jefferson Lopes, Soledad Bech Gaivizzo e Cynthia Castiel Menda. O sexto assunto da 
pauta – Unidade Bom Princípio, é trazido pelo Senhor Diretor que explicita que a questão 
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do transporte coletivo entre esta e a Unidade Cidade Alta tem uma solução encaminhada, 
com as tratativas que foram feitas entre Reitoria, Prefeitura Municipal, Direção do Campus 
FURG-SAP e a empresa Sudeste, que culminou na implantação de linha de transporte 
coletivo entre as duas unidades em vários horários. Comenta que há contudo uma 
subutilização desta linha, pelo baixo número de estudantes com aulas na UBP. Propõe que 
se passe a uma utilização intensiva das salas daquela Unidade, a partir de março de 2018, 
já que as obras do prédio administrativo devem estar concluídas até março de 2018. Sugere 
que o ensalamento do 2º semestre / 2017, seja um período de transição para a ocupação 
mais ampla da UPB, com um maior número de aulas naquelas instalações. Mostra em 
seguida a planta da UBP com as salas que poderão receber atividades acadêmicas. Após 
várias considerações sobre questões relativas ao ensalamento na UBP, com descrição de 
cada sala disponível após realizada uma consulta aos docentes responsáveis pelos 
referidos espaços, o diretor esclarece a impossibilidade do uso do laboratório de pesquisa 
06 (planta da PROINFRA - prancha A02/08), onde atualmente são realizadas pesquisas 
referente à produção de cerveja. Relata que para o uso do laboratório 07 da mesma planta, 
conforme informação do professor Toni Jefferson Lopes, teria que ter provavelmente a 
mudança de posição de alguns armários com risco de danos à vidraria guardada nos seus 
interiores e há também que ter cuidado com os reagentes armazenados no local. O senhor 
diretor consulta logo após as técnicas Márcia Kurz e Clarissa Rosa sobre a possibilidade de 
transportar com segurança a vidraria existente, tendo  em vista os riscos mencionados pelo 
professor consultado sobre o uso do laboratório como sala de aula. A resposta a princípio é 
afirmativa. Ambas as técnicas prontificam-se a visitarem o laboratório para uma avaliação 
mais precisa para, posteriormente, ocorrer uma reavaliação quanto ao do laboratório Y pelo 
diretor e o professor Toni Jefferson Lopes. Outra questão discutida foi a não utilização como 
sala da graduação da sala onde hoje ocorrem as atividades dos cursos de pós-graduação, 
deixando este espaço com maior flexibilidade e uso exclusivo dos cursos de especializações 
e do mestrado em Ciências Exatas, ou ainda defesa de dissertações e teses de outros 
programas da FURG, quando necessários. Feitas estas considerações, em votação, os 
presentes aprovam por unanimidade as providências para o aumento na utilização da 
Unidade Bom Princípio com atividades letivas já no segundo semestre de 2017, como 
política do Campus para a transição para a nova unidade e garantia da continuidade do 
serviço de transporte coletivo conquistado. A professora Carla Iochims ainda menciona que, 
no planejamento de um possível espaço futuro da UBP destinado a um centro esportivo, 
conforme sugeriu a secretaria de turismo, esporte e lazer do município, deva ser 
considerado um local de fácil acesso à comunidade, senão seu isolamento poderá levar à 
subutilização. O senhor Diretor informa que este assunto está sendo tratado na PROINFRA 
junto também com uma área que permita a construção de uma pista de atletismo e quadras 
esportivas em parceria com a Prefeitura Municipal. Passa o senhor Diretor ao sétimo 
assunto da pauta – a divulgação do Campus FURG-SAP, mencionando que as 
dificuldades do ano passado em virtude da ocupação do Campus e que impossibilitaram as 
visitas às escolas na proximidade do ENEM/SISU não devem ser repetir, e para este ano a 
pretensão é dividir em equipes o pessoal que fará as visitações a partir de agosto, 
percorrendo várias escolas por vez, e priorizando a região de Gravataí, Glorinha, Osório, 
cidades próximas. No oitavo assunto da pauta – Novos cursos para o Campus FURG-
SAP, o senhor Diretor menciona que a Escola de Engenharia (EE/FURG) está concluindo 
uma proposta inicial do curso de Engenharia de Produção para o Campus FURG-SAP a ser 
implementada quando o Ministério da Educação liberar as vagas para servidores previstas, 
conforme já foi relatado e concordado em reunião plenária anterior. Esta proposta está 
sendo implementada com conhecimento da PROGRAD e em breve deverá ser trazida ao 
campus para análise e aprimoramento. Informou também que as tratativas estão sendo 
desenvolvidas também junto ao ICEAC/FURG. Em seguida, o senhor Diretor passou a 
palavra ao professor Jorge Gamarra, coordenador da comissão constituída na reunião 
plenária do dia 24 de maio com a finalidade de aprofundar os estudos sobre a proposição à 
PROGRAD quanto à criação do curso de administração na mesma oportunidade da 
implantação da Engenharia da Produção. O professor Jorge Gamarra apresenta então 
detalhadamente os resultados do referido estudo, cujos argumentos indicam a validade da 
criação do referido curso no Campus FURG-SAP. Aborda critérios de índice de sucesso, 
baixo investimento e atratividade, atualizados com os dados do SEMPES de 2015. O senhor 
Diretor indaga a viabilidade da oferta noturna, ao que o professor Jorge Gamarra entende 



que este é um tópico de discussão mais adiante, por ocasião do desenvolvimento do projeto 
do curso, a partir do entendimento do ICEAC e da PROGRAD. Abrindo a discussão dentre 
os presentes, o professor Cristiano Garibotti pergunta se não ocorreria uma sobreposição 
entre os cursos de Administração e das Engenharias Agroindustriais; questiona os dados 
sobre recursos humanos necessários (docentes e técnicos) e a junção de dados de 
instituições públicas e privadas. O professor Jorge Gamarra relata que é consenso a 
necessidade de mais docentes para estabelecer novos cursos, cujas liberação das vagas 
pelo MEC estão sendo aguardadas. Há agora uma estimativa preliminar da necessidade de 
docentes que deverá ser avaliada mais detalhadamente no processo de elaboração do 
projeto do curso. O senhor Diretor menciona que para o novo curso deverá haver a 
contratação de docentes vinculados ao ICEAC/FURG, da mesma forma que para a 
Engenharia de Produção, fator que contribuiria para o melhor aproveitamento dos docentes. 
Sobre a sobreposição entre cursos no Campus FURG-SAP, o professor Jorge Gamarra 
esclarece que dentro das empresas não ocorre tal sobreposição de funções e 
competências, conforme pesquisa que realizou durante cinco anos nesta temática; tal 
sobreposição não ultrapassaria o âmbito do ensino. O professor Alex Leonardi aduz que são 
perfis de profissionais próximos, complementares, mas não sobrepostos. A técnica Cynthia 
Menda lembra que os cursos de Administração têm baixos índices de evasão e retenção, o 
que é benéfico para a consolidação do Campus. O senhor Diretor então informa que está 
acontecendo uma mobilização que conta com a atuação de entes públicos regionais como a 
Prefeitura Municipal de SAP para a garantia de vagas de novos servidores para o Campus, 
junto ao MEC; contudo, o momento é oportuno para a aprovação da indicação de dois novos 
cursos de graduação para o Campus FURG-SAP, para que no momento no qual o MEC 
liberar as vagas para novos servidores já existam propostas e projetos concluídos de cursos 
a serem implementados atendendo a demanda regional e nacional, bem como a viabilidade 
de criação dos mesmos tendo em vistas menores investimentos necessários frente à 
realidade econômica atual do país. Colocado o tema em aprovação, é aprovado por 
unanimidade dos presentes a indicação dos cursos de engenharia da produção e de 
administração para o Campus FURG-SAP, sugestão que deverá ser encaminhada à 
PROGRAD e à reitoria da FURG. O Senhor Diretor então expõe os assuntos gerais: a 
criação de uma sala de webconferência na Unidade Bom Princípio, a fim de racionalizar 
os custos com viagens e estreitar o contato com os demais Campi da Universidade, sendo 
que o professor Luciano da Silva ressalta a necessidade da instalação e contratação de 
internet por cabo de fibra ótica para suportar a demanda da rede, e a professora Juliana 
Espindola informa que a EQA já foi cobrada, na última reunião de Conselho, no sentido de 
disponibilizar a participação nas reuniões via webconferência; sobre o uso da cozinha da 
Unidade Cidade Alta, após inúmeras reclamações, fica decidido na reunião que esta 
deverá voltar a ser de uso exclusivo de servidores e terceirizados do Campus, sem 
chaveamento, sendo que haverá a disponibilização de dois fornos de micro-ondas no Bar do 
Campus para uso dos discentes; o senhor Diretor também informa sobre a continuidade das 
ações de aproximação do Campus com a comunidade e empresas, atendendo ao Plano de 
Desenvolvimento Humano Institucional do Campus FURG-SAP (PDHI 2015-2017). Informa 
que na próxima semana ocorrerá um Café da Manhã com os Vereadores na Unidade 
Cidade Alta e um Café da Manhã, oferecido pela  Associação Comercial de SAP (ACISAP) 
na Unidade Bom Princípio. Além disso, informou a retomada das visitas às empresas e a 
realização da Festa Junina do Campus, organizada pelos estudantes com o apoio da 
direção e PRAE FURG-SAP. Finalmente, informa que sobre a greve geral divulgada para 
o próximo dia 30, até o momento não houve manifestação da Reitoria sobre qualquer 
suspensão do expediente administrativo e, portanto, prevalece o Calendário Universitário. 
Feitas as considerações e agradecimentos de encerramento, nada mais havendo a registrar 
desta reunião, finda a mesma às doze horas e cinco minutos, da qual eu, Lizandro Mello, 
lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelo senhor Diretor do Campus, após sua 
aprovação. 


