UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

ATA 5 REUNIÃO CONSELHO CAMPUS FURG-SAP

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta e
dois minutos, na sala de aula três do Campus/SAP – Unidade Cidade Alta, reuniramse ordinariamente, sob a presidência do Diretor do Campus Profº. Antônio Luís
Schifino Valente, os seguintes servidores: Darlene Arlete Webler, Rosângela
Menegotto Costa, Juliana da Silveira Espindola, Rene Carlos Cardoso Baltazar
Junior, Fábio Ferreira Gonçalves, Cristiano Rodrigues Garibotti, Alex Leonardi,
Cassiano Ranzan, Lizandro Mello Pereira, Claudia Maria Gomes da Cunha; e os
discentes: Larissa Morgana Ferreira Scopel, Marcos Vinicius Gust Gund. O Senhor
Diretor Antônio Valente, abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes e
desejando um próspero e feliz ano. Em seguida, ratificou a importância do Conselho
FURG-SAP para o futuro do Campus de Santo Antônio da Patrulha/RS, bem como
para a universidade como um todo. Logo após, informou sobre a nomeação a partir
do dia seis de janeiro do corrente ano da nova direção do Campus/SAP, conforme
portarias do Gabinete da Reitora em três de janeiro de dois mil e dezoito: portaria n.
4/2018 “- Nomear o servidor ANTONIO LUIS SCHIFINO VALENTE, matrícula SIAPE
409066, para exercer o Cargo de DIRETOR DO CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DA
PATRULHA / GAB - CD-3, a partir do dia 06/01/2018; portaria. Nº 5/2018 –
“Designar a servidora DARLENE ARLETE WEBLER, matrícula SIAPE 1791347,
para exercer a Função Gratificada de VICE-DIRETORA DO CAMPUS DE SANTO
ANTONIO DA PATRULHA / GAB - FG-1, a partir do dia 06/01/2018” e publicação
correspondente no Diário Oficial da União 3/2018, seção 2,de quatro de janeiro do
corrente ano. O Senhor Diretor passou em seguida à pauta da reunião. 1º) Assunto:
Aprovação da Ata 4/2017 do Conselho FURG-SAP. O Senhor Diretor salientou
que a ata foi enviada previamente por e-mail para apreciação. A mesma foi
aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 2º) Assunto: Definição de um
calendário de reuniões do Conselho FURG-SAP para o ano de 2018. O Senhor
Diretor Antônio Valente sugeriu que as reuniões do Conselho FURG-SAP
aconteçam sempre nas segundas sextas-feiras de cada mês. Após algumas
colocações, os conselheiros concordaram com a proposta e propuseram que as
reuniões aconteçam no turno da manhã, mais precisamente às oito horas e trinta
minutos. Sugeriram igualmente que, dentro do possível, as pautas sejam divulgadas
num prazo de uma semana anteriormente à data da reunião. Sendo assim, o
calendário de reuniões, foi aprovado por unanimidade e será posteriormente
divulgado para todos os conselheiros com todas as datas previstas ao longo de
2018. 3º) Assunto: Regimento do Campus FURG-SAP, conforme Resolução
14/2017 do Conselho Universitário – CONSUN. O Senhor Diretor do Campus/SAP
destacou que o prazo, conforme a Resolução 14/2017 – CONSUN, para elaboração
do Regimento dos campi fora do município do Rio Grande, em especial do Campus
FURG-SAP, se extinguiria no dia quatorze de abril de dois mil e dezoito. Salientou a
necessidade de solicitação da prorrogação deste prazo, sugerindo mais seis meses
tendo em vista a complexidade do tema e o período de férias dos servidores. Todos
os presentes aprovam a sugestão de pedido de prorrogação do prazo por seis
meses para a elaboração do regimento. Após, passou-se a composição de uma
comissão especial do Conselho FURG-SAP para a elaboração da proposta
inicial do referido regimento. O senhor Diretor Antônio Valente sugeriu
inicialmente que a mesma seja constituída por dois membros de cada segmento
(docente, técnicos e discentes). Posteriormente algumas considerações, o conselho
aprovou a comissão especial para a elaboração da proposta de Regimento Interno

do Campus FURG-SAP constituída por dois docentes, dois técnicos, dois discentes,
titulares ou suplentes do Conselho FURG-SAP, e pelo diretor do Campus,
totalizando sete membros. Em seguida, passou-se a escolha dos integrantes da
comissão, que ficou assim constituída após a aprovação unânime: Antônio Luís
Schifino Valente (Diretor Campus/SAP), Karin Ritter Jelinek (docente), Leandro
Sebben Belicanta (docente), Lizandro Mello Pereira (técnico em educação), Marcia
Helena Scherer Kurz (técnica em educação), Larissa Morgana Ferreira Scopel
(discente), Marcos Vinicius Gust Gund (discente). 4º) Assunto: Informações sobre
o Plano de Ação de 2018 do Campus FURG – SAP. O Senhor Diretor Antônio
Valente informou que devido ao prazo, o plano de ação 2018 do Campus FURGSAP foi inserido no sistema com a colaboração do servidor e Conselheiro Lizandro
Mello Pereira. Seguiu acrescentando que está previsto um período para inserção
dos indicadores no mesmo sistema até o mês de maio, e que antes disso, a
proposta será trazida para apreciação, aperfeiçoamento e aprovação pelo Conselho.
Informou também que o texto foi encaminhado para a Comissão Interna de
Avaliação CIAP FURG-SAP, atualmente vigente, para apreciação até o dia 26 de
janeiro. 5º) Assunto: Acolhida Cidadã FURG-SAP 2018. O Senhor Diretor Antônio
Valente informou que a Acolhida Cidadã 2018, se dará na primeira semana de aulas
e será complementada com uma palestra posterior de encerramento da
programação na semana seguinte. Solicitou a colaboração dos professores para que
liberem os alunos veteranos envolvidos das atividades acadêmicas em algumas
ações específicas, principalmente os estudantes que integram a comissão
organizadora do evento. Após algumas colocações os conselheiros reforçam a
importância das aulas para os veteranos serem mantidas, devido ao calendário do
ano de dois mil e dezoito, ser repleto de feriados e também para evitar a evasão dos
alunos veteranos na primeira semana de aula, a exemplo de anos anteriores.O
Diretor Antônio Valente reforçou que a comissão da Acolhida está trabalhando na
proposta final do evento e que irá considerar, dentro do possível as sugestões dos
conselheiros. 6º) Assunto: Divulgação do Campus FURG – SAP tendo em vista
as inscrições para o SISU no período de 29/01 a 01/02. O Senhor Diretor Antônio
Valente salientou que em função da paralização das escolas da rede estadual em
2017 as visitas normalmente realizadas pelo Campus FURG-SAP para divulgar os
cursos ficou bastante prejudicada. Salientou que após o final do movimento, a
maioria das escolas contatadas não tinham mais agenda para receber os
representantes da FURG na região. Assim, a divulgação terá que ocorrer nos meios
de comunicação da imprensa e pelas redes sociais. Neste momento, o Conselheiro
Alex Leonardi sugeriu que a solicitação de apoio pelas redes seja feita em nome do
próprio Conselho, recomendação aprovada por todos. Assuntos Gerais:
Transporte. O Senhor Diretor Antônio Valente salientou que o transporte de
servidores e estudantes realizado pela empresa Sudeste até a Unidade Bom
Princípio continuará a partir de março do presente ano, tendo sido suspenso
temporariamente nas duas últimas semanas de aulas de janeiro devido ao pequeno
número de usuários e durante o período dos exames, porque serão realizados na
Unidade Cidade Alta. SISPROJ. A Universidade está em fase de testes para a
implementação de um novo sistema próprio de gestão de projetos - SISPROJ, em
substituição ao SIGPROJ do MEC. O conselheiro Lizandro detectou que os Campi
não constam ainda do rol de Unidade do Projeto (como as Unidades Acadêmicas e
Pró-reitoras e Gabinete) ao contrário do que ocorria com o antigo SIGPROJ.
Destacou que alguns servidores tem lotação nos Campi e recomendou a
necessidade de ajuste no novo sistema, visando também o registro dos projetos nos
campi. Para tanto, propôs que o Conselho encaminhe uma solicitação formal dessa
inclusão à PROEXC e NTI. A proposta foi aprovada por todos. Ciclos de avaliação
e planejamento da Universidade. O conselheiro Lizandro informa que a
Universidade tem o seu grande ciclo de planejamento com o PPI (2011-2022),uma

direção estratégica com o PDI (2015-2018) e ações nas Unidades com o PDA
(anual). Em 2018, ocorrerá o fim de um ciclo, com o seu processo de Auto Avaliação
e, o preparo do último PDI que encerrará junto com uma nova avaliação da
instituição. Informou que a Auto Avaliação terá suas ações a partir de maio, com um
seminário local e a aplicação dos instrumentos por segmento da comunidade
acadêmica (questionário de auto avaliação). Destacou também que para o próximo
PDI, será importante o estabelecimento de políticas e objetivos que traduzam mais
adequadamente também a realidade dos campis fora do município do Rio Grande.O
Conselheiro relatou, em seguida, sua participação no 1º Encontro das Comissões
Próprias de Avaliação das IFES do RS, na UFRGS em Porto Alegre no dia vinte e
nove de novembro, onde as instituições presentes (UFRGS, UNIPAMPA, UFCSPA,
UFFS e FURG) decidiram trabalhar em conjunto para aperfeiçoar os instrumentos de
gestão, planejamento e avaliação com vistas a encarar esta realidade e consolidar o
ensino superior federal. Informou ainda que o próximo encontro do Fórum
Permanente das CPA do RS, terá lugar no Campus Carreiro em maio. Em seguida,
o conselheiro parabenizou os discentes, em especial os da Licenciatura em Ciências
Exatas, pela grande participação na Avaliação Docente pelo Discente 2017, onde
aproximadamente 90% dos estudantes responderam à avaliação. Por fim, o
Conselheiro Lizandro solicitou ao Conselho a homologação da indicação da TAE
Márcia Kurz para a Comissão Permanente de Gestão Ambiental do Campus – SAP,
que compõe o Sistema de Gestão Ambiental da FURG, informando ainda que
também integra a comissão o servidor Glaucio Teichmann. O Conselho aprovou por
unanimidade a indicação. Feitas as considerações e os agradecimentos de
encerramento e nada mais havendo a registrar desta reunião, que encerrou às
quinze horas e oito minutos, eu, Daiana Bastos, lavrei a presente ata que vai
assinada pelo Diretor do Campus FURG-SAP.

