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Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas e
quarenta e cinco minutos, na sala do Prédio Administrativo Pavimento Superior, no
Campus Santo Antônio da Patrulha – Unidade Bom Princípio, 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, Charles dos Santos
Guidotti, Cristiane Simões Netto Costa, Karin Ritter Jelinek, Itiara Gonçalves Veiga,
Cristiano Gautério Schmidt, Luciano Silva da Silva, Alex Leonardi, Marcelo Escobar
Aragão, Lizandro Mello, Claudia Maria Gomes da Cunha, Dionísio de Souza Júnior,
e Tatiani de Souza Krech. A Conselheira Bianca Pereira Moreira Ozorio participou
da reunião via Skype. O Senhor Presidente Antônio Valente iniciou a reunião
cumprimentando os presentes, e em seguida passou aos pontos de pauta. 1º)
Assunto. Aprovação da Ata 017. Após a leitura da ata com os ajustes realizados a
mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 2º) Assunto.
Recomposição da CIAP-SAP. O Conselheiro Lizandro Mello relatou a
recomposição da CIAP- SAP e destacou que a função da mesma é subsidiar o
processo de avaliação e planejamento no âmbito do Campus FURG-SAP. Nesse
sentido, O Conselho do Campus FURG-SAP indica as seguintes alterações na
Comissão Interna de Avaliação e Planejamento (CIAP) do Campus SAP, com base
na Portaria 1760/2018: I- DISPENSAR as integrantes Leslli Adriani Mendonça
Peroza (Estudante - Curso de Licenciatura em Ciências Exatas) e Milena Blos
(Engenharia Agroindustrial - Indústrias Alimentícias). II- DESIGNAR para compor a
Comissão os seguintes integrantes: a) Jorge Luiz Braz Medeiros como
Representante Docente da Escola de Engenharia conforme Memorando 309/2019EE; b) Guilherme Costa Wiedenhoft como Representante Docente do Instituto de
Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis conforme Memorando 163/2019ICEAC. c) Ivete Terezinha Wathier como Representante Discente do Curso de
Licenciatura em Ciências Exatas, conforme indicação da Cons. Lara Porto. d)
Larissa Barbosa Fernandes e Ana Caroline Bugs de Oliveira como Representantes
Discentes do Curso de Engenharia de Produção. e) Karen Minozzo Ferreira como
Representante Discente do Curso de Administração. III - Manter os demais
integrantes: Andréa Edom Morales (Administradora do Campus), Cassiano Ranzan
(Representante Docente da EQA), Hugo Ariel Lombardi (Representante Docente do
IMEF), Daiana Bastos da Silva Santos e Lizandro Mello (Representantes dos
Técnico-Administrativos em Educação), José Oswaldo Netto Luizon (Representante
Discente do Curso de Engenharia Agroindustrial - Agroquímica). 3º)Recomposição
do Conselho FURG-SAP. O Senhor Antônio Valente salientou que os discentes
indicaram o nome da aluna Lara Rodigues Porto para membro do Conselho FURGSAP como representação discente, além dos discentes que já compõem o
Conselho. 4º) Homenagem de reconhecimento a representantes da instituição e
da comunidade patrulhense por ocasião dos 10 anos do Campus FURG-SAP. O
Senhor Presidente Antônio Valente colocou que devido a ocasião de comemoração
dos 10 anos do Campus FURG-SAP, algumas pessoas deveriam ser
homenageadas pela sua contribuição para a constituição e implementação do
Campus. Nesse sentido, colocou em votação os nomes dos homenageados.
Professor João Carlos Brahm Cousin, reitor da Universidade Federal do Rio Grande
por ocasião da criação do Campus FURG-SAP. Professora Cleuza Maria Sobral

Dias, atual reitora da FURG e ex-pró-reitora de graduação, incentivadora desde o
primeiro momento do projeto do Campus FURG-SAP. Professor Marcos Antonio
Satte de Amarante, ex-diretor da Escola de Química e Alimentos (EQA/FURG), um
dos principais responsáveis pela implantação do Campus da FURG em Santo
Antônio da Patrulha. Engenheiro Daiçon Maciel da Silva, atual prefeito e ex-vice
prefeito de Santo Antônio da Patrulha, pelos esforços envidados para tornar
realidade a universidade pública no município. Sr.José Francisco Ferreira da Luz,
ex-prefeito e atual vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, pela incansável luta
para trazer a universidade federal para o município. Professora Dilce Eclai de
Vargas Vicente, coordenadora do Polo Universitário Santo Antônio da Patrulha e
articuladora incansável na implantação e no desenvolvimento do campus presencial
da FURG na cidade. Sr. João Alfredo Peixoto, ex-secretário de administração
pública pelo empenho nas tratativas junto à comunidade para tornar realidade o
Campus FURG-SAP. Geólogo Sérgio Cardoso, ex-presidente e atual vice-presidente
do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí pela
mobilização regional decisiva para a criação do Campus FURG-SAP. Após a
indicação, os nomes listados acima foram aprovados com unanimidade, exceto o
nome do Professor João Carlos Brahm Cousin, que obteve uma abstenção.
Assuntos gerais. A Conselheira Karin Jelinek solicitou esclarecimentos sobre o uso
de espaços físicos, na Unidade Bom Princípio, no Campus FURG-SAP, que
segundo ela, não estavam de acordo com as atas do Conselho FURG-SAP. O
conselheiro Luciano Silva colocou que como o Conselho é deliberativo, a utilização
dos espaços físicos do Campus FURG-SAP devem ser aprovados pelo Conselho do
Campus, colocando também dúvida quanto ao uso atual de alguns de espaços do
prédio administrativo. O Senhor Antônio Valente apresentou a Ata 012/2018 do
Conselho FURG-SAP onde confirmou que o uso temporário de algumas salas do
prédio administrativo está plenamente de acordo com o que foi aprovado pelo
Conselho e pelo que consta na referida ata 12, referindo-se especialmente quanto à
utilização temporária das duas salas de estudo previstas para a biblioteca para
acomodar alguns docentes do novo curso de Engenharia da Produção, já que as
aulas desse curso ocorrem preferencialmente no mesmo prédio. O Conselheiro
Lizandro Mello salientou que as próximas solicitações de uso de espaços físicos
poderiam ser encaminhadas para CIAP FURG-SAP para parecer da Comissão e
logo após apresentadas ao Conselho do Campus para aprovação. O Senhor Antônio
Valente agradeceu os servidores e discentes que participaram da FENACAM e a
participação dos representantes do Campus na Assembleia de 50 anos da FURG.
Nada mais havendo a registrar desta reunião, que encerrou às dez horas e
cinquenta e cinco minutos, eu, Daiana Bastos, secretária geral lavrei a presente ata
que vai assinada pelo Presidente do Campus FURG-SAP.

