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Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta 
minutos, na sala do Prédio Administrativo no pavimento superior, da Unidade Bom 
Princípio, 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: Alex Leonardi, Bianca Pereira Moreira 
Ozorio, Cristiane Simões Netto Costa, Cassiano Ranzan, Claudia Maria Gomes da 
Cunha , Cristiano Rodrigues Garibotti, Cristiano Gautério Schmidt, Fernanda 
Trombetta da Silva, Itiara Gonçalves Veiga, Lizandro Mello Pereira, Luciano Silva da 
Silva, Márcia Helena Scherer Kurz , Marcos Vinicius Gust Gund, Dionísio e Souza 
Junior, Rene Carlos Cardoso Baltazar Junior. O Senhor Presidente Antônio Valente 
deu as boas vindas aos presentes e em seguida passou aos pontos da pauta. 1ª) 
Assunto: Aprovação das Atas 014 e 015 do Conselho FURG-SAP. O  Senhor 
Antônio Valente colocou as atas em aprovação. O Conselheiro Marcos Gund 
solicitou uma correção referente à Ata 015, salientando que estavam presentes na 
Reunião ele a Conselheira Tatiani Krech.  A Conselheira Itiara Veiga destacou que 
na Ata 015 no 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”, houveram duas abstenções. Após o apontamento dessas correções as Atas 
014 e 015 foram aprovadas. O Conselheiro Cristiano Garibotti questionou por que o 
seu pedido de inclusão de pauta para reunião não foi contemplado. O Senhor 
Antônio Valente respondeu que o mesmo foi enviado fora do prazo e que não há o 
Regimento do Conselho do Campus FURG-SAP ainda, para subsidiar esses 
procedimentos. 2ª) Assunto: Planejamento FURG-SAP 2019. O Senhor Antônio 
Valente apresentou o Planejamento referente ao ano de 2019 e salientou que houve 
um atraso na entrega da calçada do Prédio Administrativo e Prédio Centro 
Tecnológico e o restante está em andamento conforme o previsto.  O Diretor 
salientou ainda que o ensalamento de 2019/2 será discutido com os coordenadores 
dos cursos. O planejamento de 2019/2 foi colocado em votação e foi aprovado com 
unanimidade. O mesmo encontra-se em anexo a presente ata. Assuntos gerais.  O 
Conselheiro Cristiano Schmidt e a Conselheira Fernanda Trombetta salientaram que 
os usos do Centro Tecnológico da Unidade Bom Princípio devem passar pelo 
Núcleo EQA/SAP. O Senhor Antônio Valente solicitou que fosse enviado para o 
Conselho à distribuição atual desses espaços, documento que deverá ser anexado a 
ata da reunião posterior. O Senhor Antônio Valente salientou que a coordenação da 
PRAE no Campus/SAP foi alterada e que a atual coordenadora é a intérprete de 
libras Alini Mariotti. Seguiu colocando que na vinda de representantes da FADIR no 
ano anterior, os mesmos manifestaram interesse em propor um Curso de Direito no 
Campus/SAP. Nesse sentido, o Conselho da FADIR compôs uma Comissão para 
analisar e elaborar uma proposta e, que após o término da Reunião do Conselho, 
representantes desta Comissão estarão apresentando os primeiros estudos. A 
Conselheira Itiara Veiga solicitou orientação aos conselheiros quanto ao 
preenchimento do seu suplente no Conselho FURG-SAP. Após debate os 
Conselheiros apontaram a urgência da elaboração do Regimento do Conselho, a fim 
de pautar tais procedimentos.  O Conselheiro Lizandro Mello solicitou a 
recomposição da CIAP com a inclusão das Coordenações dos cursos novos, 
Engenharia da Produção e Administração, e de discentes. O Conselheiro salientou 



ainda, a importância da recomposição de representação no Conselho de Extensão 
da FURG, que desde a sua saída à vaga não foi preenchida e que tal fato prejudica 
o Campus FURG-SAP no que tange as atividades de extensão. Nada mais havendo 
a registrar desta reunião, que encerrou às nove horas e trinta e dois minutos, eu, 
Daiana Bastos, secretária geral lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente do Campus FURG-SAP. 
 

ANEXO A: Planejamento FURG-SAP 2019 

 


