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Aos catorze dias de dezembro de dois mil e dezoito, 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: Claudia 
Maria Gomes da Cunha, Cristiano Rodrigues Garibotti, Itiara Gonçalves Veiga, Karin 
Ritter Jelinek, Larissa Morgana Ferreira Scopel, Márcia Helena Scherer Kurz, Nicoli 
Peroza Ramos, Rene Carlos Cardoso Baltazar Junior, Rosângela Menegotto Costa; 
e a convidada Andréa Edom Morales. A reunião iniciou às 8h38min. O Senhor 
Presidente Antônio Valente salientou que convidou a Administradora do Campus 
FURG-SAP, Andrea Edom Morales, para participar da reunião com a finalidade de 
complementar algumas informações quanto ao uso dos espaços físicos a serem 
repassadas. E, seguiu propondo que a pauta seja modificada, com a finalidade de 
inclusão na mesma, do ponto que se refere à substituição dos representantes 
discentes no Conselho FURG-SAP que são formandos, o que foi aprovado pelos 
Conselheiros presentes e passou a constituir o primeiro ponto de pauta. 1ª) 
Assunto: Substituição da Representação Discente no Conselho FURG-SAP. A 
Conselheira Nicoli Ramos salientou que devido o período de final de ano e à 
demanda de atividades dos discentes, os alunos decidiram compor a substituição da 
representação discente por indicação. E, seguiu relatando que a aluna Tatiani Krech 
foi designada para Conselheira enquanto discente suplente e, que a aluna Larissa 
Scopel passaria a ser a representante discente titular. A Conselheira Nicole 
continuou informando que o outro discente indicado para substituir o Conselheiro 
Iron Junior Vieira Lobo foi Dionísio de Souza Junior. E reforçou então, que os 
representantes discentes anteriormente suplentes, Larissa Scopel e Marcos Gund 
passariam a ser conselheiros titulares e, os alunos Dionísio Junior e a Tatiani Krech, 
entrariam como suplentes, ficando a seguinte composição: Larissa Morgana Ferreira 
Scopel (representante titular) e Tatiani de Souza Krech (representante suplente) e; 
Marcos Vinicius Gust Gund (representante titular) e Dionísio de Souza Junior 
(representante suplente). 2ª) Assunto: Aprovação da Ata 012 da reunião anterior. 
A ata foi colocada em aprovação e foi aprovada por unanimidade. 3ª) Assunto: 
Ensalamento e infraestrutura para o primeiro semestre de 2019 (UCA e UBP). O 
Senhor Presidente Antônio Valente informou que o processo de ensalamento está 
sendo aperfeiçoado e que a secretaria passará a participar da elaboração do 
mesmo, a partir do segundo semestre de dois mil e dezenove.  Informou ainda que a 
professora Fernanda Trombetta da Silva continuará ainda, no próximo semestre, 
auxiliando o processo de ensalamento. Quanto ao uso dos espaços físicos, o 
Senhor Antônio Valente informou o estágio do andamento das obras na UBP, da 
disposição dos espaços e os processos que implicam na transição de alguns setores 
como a Direção e a Secretaria do campus FURG-SAP para a Unidade Bom 
Princípio, bem como a utilização temporária do novo espaço da biblioteca (UBP) 
como sala de aula para o Curso de Engenharia de Produção. A Conselheira Nicoli 
Ramos questionou quanto ao ponto de convívio para os alunos na Unidade Bom 
Princípio. O Senhor Presidente Antônio Valente colocou que estão estudando a 
possibilidade de realizar uma licitação via edital para o funcionamento do bar. A 
Conselheira Itiara Veiga colocou a questão do calor nas salas que são utilizadas 
atualmente na Unidade do Bom Princípio e coloca a necessidade de aparelhos 
condicionadores de ar. A administradora Andrea Edom colocou que para as salas 



maiores do prédio administrativo já há aparelhos disponíveis para serem instalados. 
A Conselheira Karin Jelinek colocou, a título de informação, que o processo de 
ensalamento constituem dois processos diferentes: o de laboração e de gestão. E 
que os técnicos dos laboratórios irão gerir os laboratórios com relação à reserva dos 
mesmos e, que os técnicos administrativos da secretaria irão gerir a reserva de 
salas. E salientou que a secretaria irá elaborar o ensalamento a partir do segundo 
semestre de 2019, como foi acordado em reunião com representantes da secretaria 
e técnicos dos laboratórios, coordenação e Direção. Esse processo foi acordado 
internamente e poderá ser revisto posteriormente, a qualquer momento. 4ª) 
Assunto: Acolhida 2019. O Senhor Antônio Valente colocou que foi elaborada uma 
Comissão para organização da Acolhida. Salientou que a programação, neste ano, 
acontecerá em períodos descontínuos, para que se contemplem todos os alunos, 
devido à especificidade do calendário de dois mil e dezenove com intervalos entre o 
início das aulas e feriados, como o do carnaval. E reforçou, que desta forma, os 
alunos terão aula nos períodos em que não tiverem atividades da programação da 
Acolhida. 5º) Assunto: Conclusão do Projeto FURG-SAP Portas Abertas 2018. O 
Senhor Antônio Valente colocou que o projeto teve êxito e que contemplou muitos 
alunos e escolas da reunião, divulgando desta forma os cursos e o Campus FURG-
SAP. Continuou reforçando a importância da iniciativa parabenizando a condução da 
Conselheira e vice-diretora professora Darlene Webler no ano de dois mil e dezoito, 
bem como a participação de alunos e servidores e, ratificou a importância de 
iniciativas como esta e, também, a relevância da continuidade da mesma. Pauta 
fixa: Processo Eleição Direção Campus/SAP. A Conselheira Itiara Veiga 
questionou quanto aos processos eleitorais. O Senhor Diretor Antônio Valente 
colocou que o processo está em andamento com a Comissão responsável. 
Assuntos gerais. O Senhor Diretor Antônio Valente salientou a necessidade de 
medidas para a diminuição do consumo de energia elétrica. A Conselheira Karin 
Jelinek colocou a título de informação, quanto a projeto aprovado com verbas do 
CNPq, que foi um projeto interdisciplinar entres as áreas de química, matemática e 
computação. E, continuou relatando que estão elaborando um projeto de formação 
continuada para os professores da rede municipal. A Conselheira Larissa Scopel 
colocou que foi realizada a reunião com os discentes, onde foram repassados, com 
base nas atas do Conselho e na participação dos discentes representantes nas 
reuniões, os assuntos tratados no Conselho FURG-SAP durante o ano de dois mil e 
dezoito e, reforçou para os alunos quanto à disponibilidade das atas no site do 
Campus FURG-SAP. E, seguiu relatando que na reunião com os discentes, foi 
destacado o assunto quanto à avaliação docente pelo discente e, que os alunos das 
engenharias relataram que sofreram assédio por parte dos professores e, que não 
irão mais participar da avaliação, pois não existe um retorno quanto aos resultados 
da mesma. A Conselheira Larissa Scopel reforçou ainda, que é feita toda uma ação 
quanto à participação dos alunos nas avaliações e que depois os alunos não 
recebem um retorno. A Conselheira Itiara Veiga colocou que realizaram o registro 
para a realização do processo de análises de materiais para o público externo, 
processo este que poderá ser cobrado e que esses valores irão retornar como fundo 
para compra de subsídios, de materiais. Reforçou que este processo conta com a 
atuação de um grupo docentes do Campus FURG-SAP, e que este processo se dá 
via FAURG e, que atende as normas que o rege. Nada mais havendo a registrar 
desta reunião, que encerrou às nove horas e quarenta e três minutos, eu, Daiana 
Bastos, secretária geral, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente do 
Campus FURG-SAP. 
 


