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Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta
e dois minutos, na sala de webconferência do Polo Universitário – Unidade Cidade
Alta, reuniu-se extraordinariamente 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: Cristiano Rodrigues Garibotti, Darlene
Arlete Webler, Fernanda Trombetta da Silva, Itiara Gonçalves Veiga, Karin Ritter
Jelinek, Rene Carlos Cardoso Baltazar Junior, Cristiano Gautério Schmidt, Charles
dos Santos Guidotti (por webconferência), Bianca Pareira Moreira Ozorio, Cristiane
Simões Netto Costa, Luciano Silva da Silva, Alex Leonardi, Cassiano Ranzan,
Marcia Helena Scherer Kurz, Tatiani de Souza Krech, Marcos Vinicius Gust Gund. O
Senhor Presidente Antônio Valente iniciou a reunião registrando a presença da
Administradora do Campus/SAP, Andrea Edom Morales, e da professora, Carla
Eliete Iochins e a participação do Conselheiro Charles Guidotti, que acompanha a
reunião por vídeo conferência. 1ª) Assunto: Infraestrutura geral Unidade Bom
Princípio (acessos, calçadas, ponto de convívio, salas de permanência,
solicitação à PROINFRA do projeto para construção de um novo prédio). O
Senhor Diretor Antônio Valente abordou informações adicionais quanto à
infraestrutura do Campus/SAP, contemplando as duas unidades: Cidade Alta e Bom
Princípio. O mesmo seguiu apresentando uma linha do tempo contextualizando
entre outros apontamentos, a estrutura física da Unidade Bom Princípio e,
apresentando uma proposta de ocupação do prédio de salas de aulas na Unidade
Bom Princípio, em que algumas salas seriam salas de permanência, com três
docentes em cada e, ressaltou que a lista para os docentes manifestarem seu
interesse em ocupar as salas de permanência a partir do segundo semestre de 2019
da Unidade Bom Principio está disponível na secretaria até o final do expediente. O
Senhor Presidente Antônio Valente também relatou e mostrou e-mails e tratativas
quanto à infraestrutura da Unidade do Bom Princípio, que estão sendo solicitadas
desde o segundo semestre de 2018. 2ª) Assunto: Proposta de formalização do
Laboratório de Matemática – LEPEMAT - sala 02/UCA. A Conselheira Karin
Jelinek apresentou um histórico relativo à implementação do laboratório de
matemática e, salientou que muitos equipamentos foram adquiridos por meio de
verbas dos editais de pesquisas. A Conselheira Karin Jelinek seguiu colocando que
o espaço ficará a disposição para outras atividades acadêmicas, desde que
respeitadas às especificidades referentes ao uso do laboratório. A Conselheira Itiara
Veiga solicitou que propostas como essas sejam encaminhadas anteriormente e
com antecedência aos Conselheiros para estudo. O Senhor Presidente Antônio
Valente colocou em aprovação a proposta de formalização do laboratório de
matemática, como está na pauta, o que foi aprovado com unanimidade. 3ª)
Assunto: Proposta de criação do laboratório de construção de materiais
didáticos com espaço físico a ser definido e implementado a partir da
utilização do prédio de salas de aula na UBP. Ao ser colocado em aprovação pelo
Presidente Antônio Valente, esse ponto da pauta foi aprovado com unanimidade
com o seguinte texto: “Prioridade de locação do laboratório de construção de
materiais didáticos com espaço físico a ser definido e implementado a partir da
utilização do prédio de salas de aula”. 4ª) Assunto: Proposta de criação do
Laboratório de Física Moderna com espaço físico a ser definido e
implementado a partir da utilização do prédio de salas de aula na UBP. O

Conselheiro Charles Guidotti salientou que a criação do laboratório de física
moderna foi uma demanda apontada na avaliação do MEC, em que foi atribuída
uma nota relativamente baixa no quesito referente aos laboratórios, referente à
inexistência do laboratório de física de moderna e, que o mesmo será equipado
diante de uma parceria com o IMEF de Rio Grande, em que dividiriam materiais com
o Campus/SAP. A proposta foi aprovada com unanimidade pelos presentes. 5º)
Assunto: Proposta de espaços físicos temporários para laboratórios da
Engenharia da Produção concomitantemente com espaços para salas de aula
para o referido curso, com uso a partir da entrega do prédio de salas de aula
da UBP. Após alguns debates e considerações, ficou definida destinação de quatro
salas de aulas do no prédio de salas de aulas, na Unidade Bom Princípio, para uso
como laboratórios para o Curso de Engenharia de Produção em caráter temporário
até a construção de uma edificação definitiva para esses laboratórios. Em votação,
foi aprovada com abstenção de dois conselheiros: Karin Ritter Jelinek e Charles dos
Santos Guidotti. Assuntos gerais. O Conselheiro Charles Guidotti ratifica a
importância da participação no processo de Avaliação institucional da educação à
distância. Nada mais havendo a registrar desta reunião, que encerrou às dezessete
horas e trinta e vinte e três minutos, eu, Daiana Bastos, secretária geral lavrei a
presente ata que vai assinada pelo Presidente do Campus FURG-SAP.

