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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA 06/2016
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2016, às nove horas e 30 minutos, na sala 1
do Campus FURG-SAP, reuniram-se em plenária, sob a presidência do Diretor do Campus,
prof. Antônio Luís Schifino Valente, os seguintes servidores: Alini Mariot, André Ricardo
Rocha da Silva, Andréa Edom Morales, Camila Gamino da Costa, Carlos Roberto de
Menezes Peixoto, Charles dos Santos Guidotti, Claudia Maria Gomes da Cunha, Daiana
Bastos da Silva, Edson Cordeiro do Valle, Fábio Dal Molin, Fernanda Trombetta da Silva,
João Paulo Borges da Silveira, Juliana da Silveira Espindola, Leandro Sebben Bellicanta,
Lizandro Mello Pereira, Marcelo Escobar Aragão, Márcia Helena Scherer Kurz, Mariele de
Almeida Lanes, Patrícia Lima da Silva e Tomás Rosito Pereira. Abrindo a PAUTA, o senhor
Diretor oferece como ASSUNTO a Aprovação do Plano de Ação do Campus FURG SAP,
em que o senhor diretor apresenta o planejamento e demandas para 2017 elaborados pela
comissão especial, o qual está em consonância com o planejamento já traçado para 2015 a
2018. O senhor diretor ressalta que, pela primeira vez, foi solicitado um planejamento para
um ano. Prosseguindo, o senhor diretor apresenta o plano de ação, o qual tem por objetivos
principais dar continuidade ao processo de consolidação do campus, avançar no
desenvolvimento na área ensino, pesquisa e extensão, implementar no campus FURG-SAP
a estrutura das unidades do campus. As demandas devem ser atendidas em 2017. Dentro
do planejamento de 2015 e 2018 haviam grandes eixos, os quais foram trabalhos. Um deles
é o ensino, o outro pesquisa e extensão. Dentro do ensino, pensou-se em concluir as
propostas para ofertar novos cursos de graduação conforme projeto inicial do campus,
observando a estrutura existente e necessária, além da demanda profissional. Mesmo com
o possível corte orçamentário do MEC para novos cursos, tem-se que continuar com a
proposta. O professor André ressaltou que a Portaria do MEC permite a criação de novos
cursos, sendo ofertados pelos mesmos professores. Continuando, o senhor diretor leu as
propostas no eixo de ensino. Dentre elas, está a criação de um laboratório de ensino na
unidade Bom Princípio. Questionou-se o andamento das obras da unidade e, conforme, a
servidora Andrea, devido ao desligamento de uma das empresas reesposáveis pelas obras,
apenas o prédio administrativo e o centro de convivência estão com obras em andamento.
Continuando, o senhor diretor afirmou que no eixo de ensino, graduação, o planejamento
abordou um leque de ações. Na área de pós-graduação busca-se, com o planejamento, dar
continuidade a projetos já existentes coordenados pelos professores. Ressalta-se, pelo
senhor diretor, que este ano foi adaptada uma sala na unidade Bom Princípio para ser a
sala de pós-graduação. É uma tomada de decisão que pode constar no relatório de 2016. O
senhor diretor continua a ler as demandas para a pós-graduação para 2017. Não havendo
questionamentos, seguiu para o eixo de pesquisa, seguido do eixo extensão, lendo as
demandas de ambos. O mesmo ressalta que em 2017 poderá haver maior demanda de
extensão na área de educação, o que envolverá recursos, devendo ser realizados projetos.
Enfim, conforme o senhor diretor, estas seriam as linhas do plano de ação. A partir deste,
podem ser apresentadas 3 demandas. Questionou-se se a demanda irá ser atendida, ou
será apenas uma demanda levantada. O servidor Lizandro informou que pode vir a ser
atendida. Dando continuidade, o senhor diretor ressaltou que as demandas selecionadas. A
primeira, conclusão e ampliação da infraestrutura do campus FURG-SAP, sendo
compreendidas as unidades Cidade Alta e Bom Princípio, como mobiliários, instalações,
equipamentos e pessoal necessário para novas instalações, além de espaços de esporte e
uma solução para o almoço dos alunos na unidade Bom Princípio. O senhor diretor solicitou
à servidora Andrea um levantamento do mobiliário necessário. Considerou-se, ainda, no que
a prioridade no planejamento, são as demandas apontadas pelos coordenadores de curso
apresentadas ao servidor Lizandro, conforme solicitado. Referente a obras na Unidade Bom
Princípio, o senhor diretor apontou a construção de laboratório de ensino e biblioteca. O
professor Charles ressaltou que o laboratório de ensino seria para o curso de Ciências
Exatas. A professora Juliana afirmou que esta também seria uma demanda dos cursos de
engenharia, solicitando a inclusão de um laboratório de ensino para estas no planejamento.
O servidor Lizandro aponta que a demanda de um laboratório multiuso teria maior chance

de ser atendida. Porém, a professora Juliana afirma que um laboratório de ensino é
diferente de um laboratório de pesquisa, devendo ter uma adequação dos laboratórios em
novos prédios. O senhor diretor informa que a discussão para um novo laboratório de ensino
deve ser entregue ao final da tarde para ser anexado junto ao planejamento. Também é
solicitado que seja criado um laboratório de informática na unidade Bom Princípio. Dando
continuidade, o grupo fala sobre a divulgação do campus. O senhor diretor relata a
negociação para divulgação na rádio Antena 1. Fala-se, também, em haver divulgação do
campus por parte do grupo no Facebook. Outra demanda a ser inclusa no planejamento,
solicitada pelo grupo é a de transporte, para haver o transporte entre as unidades. O senhor
diretor, então, afirma que um veículo para o transporte é uma demanda real e passa a ser
prioridade. Além destas, como demanda, foi solicitada a inclusão de uma sala de
webconferência na unidade Bom Princípio. Levantou-se pelo grupo o assunto de
ensalamento e do laboratório de informática. Segundo o senhor diretor, havia chegado a ele
a informação de que no laboratório não estavam ocorrendo aulas como combinado, no
entanto, conforme a técnica Patrícia e a professora Fernanda, estão ocorrendo aulas
regularmente, surgindo a possibilidade do laboratório de matemática ser passado para a
unidade Bom Princípio, se houver transporte. Para encerrar, o senhor diretor questiona se o
grupo aprova o que foi abordado, considerando ser atendidas grandes demandas do
Campus. O professor Edson solicita, ainda, para que se inclua como demanda, promover a
integração entre comunidade externa e acadêmica através de ações culturais. O senhor
diretor, por sua vez, concorda com a inclusão desta linha no eixo de extensão. Por fim, falase da importância de divulgar o campus e os cursos em janeiro, época de SISU, e de tornar
o site mais leve, para melhor acessibilidade em dispositivos móveis. O senhor Diretor então
despacha os seguintes encaminhamentos: inclusão das demandas levantadas pelo grupo
no planejamento estabelecido para 2017 e envio do PDI. Feitas as considerações de
encerramento e nada mais havendo a registrar desta reunião, finda a mesma às onze horas
e dez minutos, da qual eu, Franciele Krumenauer, atuando ad hoc como secretário, lavro a
presente ata que vai assinada após sua aprovação.

