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INTRODUÇÃO 
 

A presente publicação tem por finalidade registrar as principais atividades desenvolvidas no 
período de janeiro a dezembro de 2015 no Campus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
localizado no município de Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP), região metropolitana de 
Porto Alegre e Litoral Norte do Rio Grande do Sul.  

Refere-se às ações institucionais e aos projetos de ensino, pesquisa e extensão implementados 
pelos docentes, técnicos e estudantes da comunidade acadêmica FURG-SAP durante o primeiro ano de 
vigência da Resolução Nº 023/2014 do Conselho Universitário, em 26 de setembro de 2014, que dispôs 
sobre a implantação de uma Estrutura Administrativa Temporária de Campus Fora da Sede.   

Esta estrutura é constituída por uma Direção de Campus, ligada diretamente ao Gabinete da 
Reitoria e a cargo de um diretor de campus; uma Administração, ligada à Direção do Campus para 
assessorar nos processos de gestão e a cargo de um administrador; uma Secretaria Geral, também 
ligada à Direção do Campus, a cargo de um secretário geral responsável pelos trâmites administrativos e 
acadêmicos; uma Unidade Assistencial e Pedagógica, vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – 
PRAE, responsável pela implementação de políticas estudantis em conformidade ao Estatuto e 
Regimento Geral da FURG; e, finalmente, as Coordenações dos Cursos, ligadas às Unidades Acadêmicas 
já existentes e responsáveis pela organização e pelo desenvolvimento das atividades didático-
pedagógicas dos cursos, conforme Estatuto e Regimento Geral da FURG. 

Embora o Campus FURG-SAP tenha iniciado suas atividades acadêmicas presenciais em março 
de 2009, o período referente a esta publicação marca o primeiro ano de uma direção local, cujos 
esforços, envidados conjuntamente pelos docentes, técnicos e estudantes, buscaram contribuir com as 
iniciativas da administração superior da FURG para a gestão administrativa, a representação 
institucional e a consolidação da universidade na região. 

Cabe destacar que a escolha da primeira direção do Campus FURG-SAP resultou de uma 
consulta aos três segmentos acadêmicos, conforme a Portaria Nº 2695/2014 de 5 de dezembro de 2014, 
que estabeleceu a metodologia do Processo de Pesquisa de Opinião junto à Comunidade Universitária, 
para a escolha dos Diretores dos Campus Fora da Sede. 

Como poderá ser visto nas páginas seguintes, o ano de 2015 no referido Campus caracterizou-se 
por uma série de atividades nas três áreas da tríade universitária, atendendo plenamente ao 
estabelecido no artigo 2º do Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande, que estabelece as 
atividades-fins da Universidade (ensino, pesquisa, extensão), desenvolvidas de forma indissociáveis, com 
o sentido de crescente integração e com benefícios para a comunidade.  

Nesse período, foram praticamente concluídas, pela PROINFRA, as intervenções no sentido de 
dotar a Unidade Cidade Alta de uma infraestrutura adequada às atividades acadêmicas como a 
transferência da biblioteca para um espaço físico mais amplo, a melhoria nas instalações das salas de 
aulas, da secretaria, dos laboratórios e da quadra esportiva, a ampliação do estacionamento externo, 
entre outras. Ocorreu também a ocupação do Centro Tecnológico, por ocasião do início das aulas na 
Unidade Bom Princípio, onde está sendo construído, em uma área de aproximadamente 30 hectares, 
doada pela Prefeitura Municipal, o novo Campus da FURG na cidade. 

Nesta considerável área territorial, que certamente garantirá a futura expansão da Universidade 
em Santo Antônio da Patrulha com impacto favorável em mais de quarenta municípios da região, 
iniciaram-se igualmente em 2015 pela Pró-reitoria de Infraestrutura/FURG, as obras para a construção 
de um pavilhão com dezesseis salas de aulas, uma casa de estudantes com capacidade para sessenta 
ocupantes, um prédio administrativo e um espaço para serviços (bar e copiadoras). Além disso, foi 
concluído o cercamento da área. 
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O ano de 2015 foi também decisivo para a divulgação e consolidação da FURG na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Vale dos Sinos, do Paranhana e do Taquari. Para tanto, foi 
lançado pela direção do campus, o Plano de Desenvolvimento Humano e Institucional do Campus FURG-
SAP (2015-2017), que teve de imediato a adesão da maioria dos docentes e técnicos bem como a 
participação efetiva dos estudantes.  

O mencionado plano contribuiu para a redução da evasão e retenção acadêmica, conforme 
averiguado no segundo semestre de 2015, quando não ocorreu redução do número de estudantes 
matriculados. Foi decisivo, sobretudo, para o incremento do número de calouros matriculados em 2016, 
com o preenchimento de praticamente todas as vagas oferecidas nos cursos de Engenharia 
Agroindustrial.  

Cabe destacar ainda o crescente estabelecimento de parcerias entre universidade, instituições e 
organizações de representação do Estado e da sociedade civil na região.  

É importante lembrar ainda o fortalecimento da assistência estudantil no Campus FURG-SAP, o 
aperfeiçoamento das grades curriculares dos cursos oferecidos e o aprofundamento das discussões em 
conjunto com as unidades educacionais em prol da criação de novos cursos de graduação e cursos de 
pós-graduação. 

Destaque especial para a participação da comunidade acadêmica em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, bem como em eventos técnicos científicos regionais, nacionais e internacionais, ou 
ainda nos mais significativos eventos culturais, esportivos e de negócios na região e no Estado, entre 
eles a Mostra da Ciência e do Conhecimento, a MOSTRATEC, A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
a Exposap e a Expointer. 

Dessa forma, cabe registrar, em nome da comunidade acadêmica de Santo Antônio da Patrulha, 
o nosso mais profundo agradecimento à administração superior da FURG, às unidades educacionais, aos 
servidores do campus sede sempre dispostos a atender às nossas solicitações, à Prefeitura Municipal, à 
Câmara de Vereadores, à Associação Comercial e Industrial de Santo Antonio da Patrulha, ao Polo 
Universitário Santo Antônio por meio da sua coordenadora professora Dilce Eclai de Vargas Vicente, à 
imprensa em geral, aos representantes da comunidade patrulhense e demais municípios da região, na 
esperança de que possamos ter correspondido, apesar das dificuldades diversas, às expectativas em 
relação ao nosso trabalho em prol de um campus maior e melhor. 

Não poderia deixar de explicitar, sobretudo, o nosso agradecimento e o reconhecimento sincero 
pelo apoio dos docentes, técnicos e estudantes do nosso campus, esses com a sua contribuição 
individual ou por meio dos diretórios acadêmicos das Engenharias Agroindustriais e da Licenciatura em 
Ciências Exatas ou ainda através do Grupo PET FURG-SAP, que, irmanados num ideal maior do 
fortalecimento da presença da FURG na região, engajaram-se desde o primeiro instante numa tarefa 
produtiva e enaltecedora, com o firme objetivo de colaborar para a construção de um grande porvir 
para a educação superior gratuita no município e na região. 
 

 

Prof. Antônio Luís Schifino Valente 

Diretor do Campus FURG-SAP (2015-2017) 
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BREVE HISTÓRICO DO CAMPUS FURG-SAP 
 

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) iniciou suas atividades no município de Santo 
Antônio da Patrulha, Região Metropolitana de Porto Alegre, em 2004 com o oferecimento do curso de 
Pedagogia na modalidade de “Ensino à Distância”, através da Universidade Aberta do Brasil, junto ao 
Polo Universitário Santo Antônio.  

Em março de 2009, graças a uma parceria entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, a 
FURG deu início às atividades de um novo campus fora da sede, o Campus FURG-SAP (Figura 1), com o 
oferecimento de dois cursos presenciais no município: Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias 
e Engenharia Agroindustrial Agroquímica, num total de cem vagas para a graduação. Os dois cursos, 
vinculados à Escola de Química e Alimentos (EQA/FURG), buscaram atender a uma demanda da 
comunidade patrulhense, bem como de quarenta municípios da região.  

Um ano depois, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha procedeu a doação de uma 
área de trinta e três hectares à FURG, para a construção de um amplo campus universitário na cidade, 
cujo projeto passou a ser desenvolvido pela Pró-reitoria de Infraestrutura (PROINFRA/FURG). 

Ainda no final de 2010, foi criado o Grupo PET FURG-SAP Conexões de Saberes, atendendo ao 
edital público do Programa de Educação Tutorial do Governo Federal (Edital 09/2010 Mec, Sesu, Secad) 
destinado à melhoria do ensino superior. A criação de um grupo PET no novo campus, constituído por 
doze alunos bolsistas e seis alunos não-bolsistas e um professor tutor, contribuiu para complementar a 
formação acadêmica não apenas dos seus integrantes, mas de todos os estudantes da graduação. Nesse 
sentido, cabe destacar o efeito multiplicador resultante das atividades implementadas pelo Grupo, em 
acréscimo àquelas previstas na estrutura curricular dos cursos e que têm sido de grande importância 
para uma formação acadêmica global. 

Em 2014, seguindo o planejamento estratégico para o novo campus e atendendo a sua vocação 
para a área das engenharias e ciências exatas, foram oferecidas mais sessenta vagas na graduação, desta 
vez para o Curso de Licenciatura em Ciências Exatas (Física, Matemática ou Química), vinculado ao 
Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF/FURG).  

Atualmente, o Campus FURG-SAP conta com cerca de trezentos estudantes matriculados e está 
constituído por duas unidades ou instalações físicas.  

A Unidade Cidade Alta, onde a FURG deu início as suas atividades presenciais no município, está 
localizada na área central da cidade e é constitutída por um prédio de uma antiga escola do município, 
que foi totalmente reformado para abrigar o novo campus. Entre as obras realizadas, destacam-se 
especialmente a troca da cobertura do telhado, a construção de vários laboratórios de Química, duas 
novas salas de aula e cantina, melhorias no estacionamento, nas instalações elétricas e na quadra 
esportiva, bem como a criação de acesso para deficientes físicos e a criação de uma ampla rede de 
internet e telefonia e ar condicionado 

A Unidade Bom Princípio, localizada no bairro de mesmo nome, engloba a área doada pelo 
município para a expansão futura do Campus FURG-SAP. Atualmente, nesta unidade encontra-se já 
concluído o Centro Tecnológico e o cercamento do terreno. Em 2015, foi iniciada a construção de um 
pavilhão com 16 salas de aula, uma casa de estudantes para abrigar sessenta acadêmicos, um prédio 
administrativo, além de espaço físico para instalações de apoio como bar e serviço de copiadoras. 

Até a presente data, existe a previsão do oferecimento de mais dois cursos de engenharia no 
município, que poderão ser criados após a conclusão dos espaços físicos da Unidade Bom Princípio, 
previstos para meados de 2017. 



     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                       Campus FURG-SAP 2015 

 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                       Campus FURG-SAP 2015 

 13 

 
 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 NO CAMPUS FURG-SAP EM 2015 

 

 

 
Figura 1 - Localização do Campus FURG-SAP. 
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POSSE DO PRIMEIRO DIRETOR DO CAMPUS FURG-SAP 
 

No dia 15/01, aconteceu a posse do primeiro diretor do Campus FURG-SAP, professor doutor 

Antônio Luís Schifino Valente, da Escola de Engenharia/FURG, eleito em consulta à comunidade 

acadêmica (Figura 2). 

A cerimônia de posse contou com as presenças da reitora da FURG, professora doutora Cleuza 

Maria Sobral Dias; do prefeito patrulhense, Paulo Bier; do presidente da Câmara Municipal, Mauro dos 

Santos Meregali; da chefe de gabinete, Maria Rozana Rodrigues de Almeida; da pró-reitora de graduação, 

professora doutora Denise Maria Varella Martinez; do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor 

doutor Ednei Gilberto Primel; da pró-reitora de extensão e cultura, professora doutora Lúcia Lucia de 

Fatima Socoowski de Anello; do pró-reitor de Infraestrutura, professor doutor Marcos Antonio Satte De 

Amarante; do pró-reitor de Assistência Estudantil, professor Vilmar Ales Pereira; do diretor da Escola de 

Engenharia, professor doutor Humberto Camargo Piccoli; da diretora da Faculdade de Medicina, 

professora doutora Isabel Cristina de Oliveira Netto; diretora do Polo Universitário Santo Antônio, 

professora Dilce Eclai de Vargas Vicente; além de secretários municipais, representantes de vários setores 

da comunidade patrulhense, servidores e estudantes do Campus FURG-SAP (Figura 3). 

Em seu pronunciamento, Antônio Valente lembrou os esforços iniciados em 2009 pela gestão da 

FURG, liderada pelo reitor professor doutor João Carlos Cousin, para criar os cursos presenciais em 

Santo Antônio da Patrulha, assim como o engajamento dos diversos setores da comunidade patrulhense 

pela efetivação da FURG na cidade. O diretor ressaltou também a atuação da professora Cleuza Dias, na 

época pró-reitora de Graduação, e do pró-reitor de infraestrutura, professor doutor Marcos Amarante 

(EQA), então diretor da Escola de Química e Alimentos, no projeto e implementação do Campus FURG-

SAP. Disse ainda que daria prioridade à consolidação da presença da FURG na região e apoio à 

implementação de novos cursos. 

O prefeito Paulo Bier saudou a escolha da comunidade universitária, ressaltando a participação 

do diretor em vários projetos comunitários e assegurando o apoio da administração municipal à 

expansão da FURG na região. 

A reitora da FURG, professora Cleuza Dias, destacou o compromisso da Universidade no sentido 

de contribuir com o desenvolvimento de Santo Antônio da Patrulha e região, auxiliando na melhoria da 

qualidade de vida da população. Lembrou a união e a dedicação de servidores e estudantes antigos e 

atuais, que efetivaram o trabalho da FURG no novo campus. Ressaltou ainda ter certeza da capacidade e 

comprometimento do diretor em alcançar as metas a que se propõe e que fazem parte da 

responsabilidade da FURG com a população que pediu a presença da Universidade. Reafirmou que a 

consolidação da estrutura administrativa do campus fora de sede, incluindo a posse dos diretores e 

contratação de técnicos e docentes para atender as demandas, era uma das metas prioritárias da gestão. 

 
Figura 2- Reitora da FURG deu posse ao primeiro diretor do 

Campus FURG-SAP. 

 
Figura 3 - Posse contou com a presença de pró-reitores e 

representantes da comunidade. 

 

http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores-todos/32-mauro-dos-santos-meregali
http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores-todos/32-mauro-dos-santos-meregali
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PRIMEIRAS REUNIÕES DA DIREÇÃO COM OS SERVIDORES 
 

No período de 19 a 30 de janeiro, aconteceram várias reuniões da direção do Campus FURG-SAP 
e servidores que atuam junto à secretaria do campus, visando uma informação mais detalhada e a 
análise dos principais procedimentos realizados no dia-a-dia das atividades acadêmicas.  

Na oportunidade, a administradora Andréa Edom Morales e os assistentes em administração 
Daiana Bastos da Silva, Tomás Rosito Pereira e Valdionor Dada dos Santos apresentaram e descreveram 
suas atividades e, em seguida, passaram a avaliar, em conjunto com o diretor, as questões prioritárias 
relacionadas ao serviço prestado pela secretaria, estabelecendo diretrizes para facilitar e agilizar o 
atendimento à comunidade acadêmica.  

Também foi aprovada a proposta de modificações no ambiente físico da secretaria, apresentada 
pelos servidores, cuja chefia passou a ser exercida pela auxiliar em administração Daiana Bastos da Silva.  

No mesmo período, foram realizadas reuniões com os técnicos em laboratório Clarissa Helena 
Rosa, Lenise Guimarães de Oliveira, Márcia Helena Scherer Kurz, Marcia Victoria Silveira; os 
bibliotecários Claudia Maria Gomes da Cunha e João Paulo Borges da Silveira; a técnica em informática 
Mariele de Almeida Lanes e a assistente social Soledad Bech Gaivizzo para igualmente tratar sobre 
procedimentos no Campus FURG-SAP. 
 

VISITA DA DIREÇÃO AO JORNAL FOLHA PATRULHENSE 
 

Imediatamente à posse, o diretor do Campus FURG-SAP procedeu uma visita ao jornal Folha 
Patrulhense, tendo sido recebido pelo seu diretor presidente Moacir Menezes (Figura 4).  

Na oportunidade, Antônio Valente agradeceu o apoio do jornal na divulgação das ações da FURG 
na região desde a sua implantação no município em março de 2009, descreveu as obras previstas para a 
Unidade Bom Princípio, que aguardavam a licença ambiental para o início da execução pela PROINFRA e 
respondeu as questões levantadas pelo responsável pelo jornal sobre os novos cursos previstos pela a 
FURG para Santo Antônio da Patrulha.  

A visita à Folha Patrulhense teve por finalidade estreitar os laços entre a FURG e um dos 
principais meios de comunicação do município para consolidar a presença da Universidade na região. De 
imediato, a iniciativa resultou na publicação semanal de um grande número de noticias sobre as 
atividades do Campus FURG-SAP na região. 
 

 

Figura 4 - Registro da visita do Campus FURG-SAP à Folha Patrulhense publicada no dia 22 de janeiro de 2015. 
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ADAPTAÇÃO PROVISÓRIA DO CENTRO TECNOLÓGICO PARA ATIVIDADES 

ACADÊMICAS EM 2015 
 

Durante o mês de janeiro, foi realizado um estudo da direção do Campus FURG-SAP, servidores 
da secretaria, PROINFRA/FURG e EQA (FURG) para a ocupação da Unidade Bom Princípio, especialmente 
do prédio do Centro Tecnológico, visando abrigar provisoriamente as instalações já concluídas com 
atividades acadêmicas. Após a conclusão de uma proposta para a adaptação provisória dos laboratórios 
ainda não ocupados em sala de aulas (Figura 5), a mesma foi apresentada e aprovada pelos servidores 
para atender as demandas do primeiro semestre de 2015. 

 

Figura 5 - Uma das salas de aulas provisórias passou a oferecer 48 lugares  
na Unidade Bom Princípio. 

 

MELHORIAS NAS SALAS DE AULAS 
 

Outra providência realizada, tanto na Unidade Cidade Alta, quanto na Unidade Bom Princípio, 

foi a realização de melhorias nas salas de aula com apoio da PROINFRA/FURG. Entre elas, o 

reposicionamento dos quadros com a finalidade de oferecer um maior aproveitamento quando utilizado 

simultaneamente ao equipamento de multimidia. Destaque ainda para reparos na iluminação, 

sinalização interna e fornecimento de mobiliário (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Melhoria nas salas de aulas da Unidade Cidade Alta. 
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CRIAÇÃO DO LOUNGE NO CAMPUS FURG-SAP 
 

Durante o mês de janeiro, foi providenciada a criação de um lounge no saguão de entrada da 

Unidade Cidade Alta (Figura 7).  

O projeto da direção do campus com a participação da professora doutora Gabriela Dal Forno 

Martins (ICHI/FURG), teve por finalidade oportunizar um espaço de encontro da comunidade acadêmica.  

A criação do novo ambiente, com televisão para divulgar notícias e avisos do campus, contou 

com a colocação de assentos, plantas ornamentais, tapetes, painéis para exposição de banners, cortina 

de proteção à luz solar e farto material de divulgação da FURG, tendo sido de imediato aprovado pela 

comunidade acadêmica, que passou a usufruir do novo espaço. A proposta do lounge constituiu 

igualmente uma medida importante para a realização da Acolhida Cidadã 2015 e para a recepção aos 

novos estudantes e seus familiares. 

  
Figura 7 - Vistas parciais do lounge com dois ambientes, criado na entrada da Unidade Cidade Alta. 

 

MELHORIAS NO BAR 
 

Por sugestão da direção do Campus FURG—SAP, a partir de 2015, o bar que atende a Unidade 

Cidade Alta (Figura 8), construído pela PROINFRA, passou a oferecer alternativas de lanches com preços 

reduzidos para beneficiar um maior número de estudantes. 
 

 
Figura 8 – Bar da Unidade Cidade Alta passou a oferecer maior diversidade de lanches. 
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AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA UNIDADE CIDADE ALTA 
 

Em janeiro de 2015, foi realizada a transferência da biblioteca do Campus FURG-SAP para o novo 
espaço, ampliando em mais de 100% a sua área. O projeto (Figura 9) foi desenvolvido pela bibliotecária 
Claudia Maria Gomes da Cunha (SIB/FURG).  

Além de aumentar o espaço físico para a disposição das estantes com livros e para as mesas de 
consultas para uso dos visitantes, a nova proposta criou um espaço privativo para a direção da biblioteca 
e para estudo de grupos de estudantes (Figura 10).  

 
Figura 9 - Projeto para ampliação da biblioteca proposto pela bibliotecária Cláudia Maria Gomes da Cunha. 

 

 
Figura 10 – Vista parcial da nova biblioteca do Campus FURG-SAP. 
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CRIAÇÃO DA NOVA SALA DE AULA 03 
 

Com a transferência da biblioteca para um espaço maior, aconteceu a remodelação pela 
PROINFRA e entrega da nova sala de aula (sala 03). A exemplo das demais, a referida sala passou a 
contar com equipamentos multimídias definitivos e instalação de splits. Teve também seu piso 
substituído, recebendo nova pintura e cortinas para a proteção solar (Figura 11). 
 

 
Figura 11 - Sala 03 da Unidade Cidade Alta passou por uma remodelação total. 

  

PREPARATIVOS PARA A ACOLHIDA CIDADÃ 2015  
 

No período de 19 a 23 de janeiro, foram concluídos os preparativos da Acolhida Cidadã 2015 no 

Campus FURG-SAP, coordenada pelo Grupo PET FURG-SAP Conexões de Saberes, cujo tutor é o diretor 

do Campus, professor Antônio Valente. 

Entre as atividades constantes no planejamento para a Acolhida 2015, coordenada 

institucionalmente pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG), destacou-se o fortalecimento 

da etapa da Pré-Acolhida, cuja finalidade é aproximar os futuros alunos e seus familiares do campus e da 

cidade, fomentando o senso de pertencimento à nova realidade acadêmica.  

Já para a segunda etapa, a programação da Acolhida propriamente dita, prevista para ocorrer na 

primeira semana do ano letivo, foram estabelecidas atividades inéditas como pinturas de telas pelos 

calouros, cápsula do tempo e show musical em praça pública, complementando aquelas já consideradas 

tradicionais no evento do Campus FURG-SAP como a Gincana dos Calouros, Campeonato Esportivo e 

dinâmica de grupo com pinturas de camisetas para recordação pelos novos estudantes do ingresso no 

curso superior. 

 

 

 

 



     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                       Campus FURG-SAP 2015 

 21 

RECEPÇÃO AO PESQUISADOR DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA  
 

No dia 22 de janeiro, o Campus FURG-SAP recebeu a visita do professor doutor Aron Simis, 

pesquisador classe A do CNPq e membro da Academia Brasileira de Ciência (Figura 12).  

O pesquisador, ao ser recebido pelo diretor do Campus FURG-SAP e pelo professor doutor Rene 

Baltazar (IMEF/FURG), destacou a importância da recente criação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas na região e expressou interesse em aprofundar laços e construir parcerias com a FURG, 

especialmente na área da Álgebra Comutativa. Na oportunidade, o visitante conheceu as duas unidades 

do Campus FURG-SAP: Unidade Cidade Alta e Unidade Bom Princípio. 

 

 
Figura 12 - Campus FURG-SAP recebeu pesquisador da Academia Brasileira de Ciência. 

 

PRÉ-ACOLHIDA CIDADÃ 2015 
 

No período de 30 de janeiro a 4 de fevereiro, durante as matrículas dos calouros 2015, foi 

realizada, pelo Grupo PET FURG-SAP com apoio da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), a 

primeira etapa da Acolhida Cidadã no Campus FURG-SAP, denominada Pré-Acolhida (Figura 13).  

O evento foi coordenado pela assistente social Soledad Bech Gaivizzo (PRAE/FURG) e pela 

professora doutora Gabriela Dal Forno Martins (ICHI/FURG), contando com participação dos petianos e 

integrantes dos diretórios acadêmicos das Engenharias Agroindustriais e Ciências Exatas, secretaria do 

Campus FURG-SAP e coordenações de curso.  

Durante a Pré-Acolhida, os calouros e seus familiares foram recebidos no espaço lounge FURG-
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SAP, onde estavam disponíveis folders do campus, revista do Grupo PET FURG-SAP, programação 

completa da Acolhida, material de divulgação do curso Pré-Cálculo e dos programas de assistência 

estudantil oferecidos pela PRAE/FURG. Na ocasião, foram também prestadas informações sobre meios 

de hospedagens, gastronomia, pontos turísticos e transportes no município, bem como disponibilizados 

computadores para que os calouros preenchessem um questionário digital sobre o perfil do calouro do 

Campus FURG-SAP.  

  
Figura 13 - Registros da Pré-Acolhida no Campus FURG-SAP. 

 

PROJETO LABORATÓRIO DE VIVÊNCIAS CULTURAIS  
 

Ainda no primeiro mês do ano, foi finalizado o projeto para a criação do Laboratório de 

Vivências Artísticas do Campus FURG-SAP em atendimento ao edital Mais Cultura/MEC.  

A proposta, posteriormente aprovada pela instituição e, atualmente aguardando recursos do 

Governo Federal, destina-se a constituir uma porta de acesso à diferentes linguagens e estéticas 

artísticas. 

 Entre as ações previstas destacam-se a realização de oficinas de canto, coral, teatro e dança, 

bem como a abertura de um espaço de intervenções artísticas no campus, oportunizando a integração 

com outros cursos e manifestações artístico-culturais. 

A proposta foi desenvolvida pela direção do Campus FURG-SAP e pelo bacharel em música, 

produtor cultural e regente do coral municipal de Tramandaí, Yimi Walter com a finalidade de contribuir 

para impulsionar o segmento artístico no município. 

 

INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DA FURG NA REGIÃO 
 

Em fevereiro de 2015, foi instalado um outdoor junto à rótula de acesso à cidade de Santo 

Antônio da Patrulha para a divulgação do Campus FURG-SAP na região (Figuras 14 e 15).  

O referido painel, medindo 12 x 3 m, ocupou um espaço, cedido gratuitamente, num terreno 

adjacente ao ponto de encontro da RS 30 e da RS 474, caminho também para a Serra Gaúcha. Foi 
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viabilizado com o apoio da Câmara de Vereadores, através do presidente da Casa, vereador Mauro dos 

Santos Meregali, e da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. A arte da placa, desenvolvida 

pela direção do campus, visou garantir o acréscimo dos novos cursos de graduação, que deverão ser 

implementados a partir de 2017. A previsão é que sejam instalados mais dois outdoors semelhantes em 

estradas da região ao longo de 2017, também com o apoio da Câmara de Vereadores do município. 

 

 
Figura 14 - Arte desenvolvida para a divulgação do Campus FURG-SAP nas estradas da região. 

 

 
Figura 15 - Outdoor instalado no acesso à cidade de Santo Antonio da Patrulha. 

 

PROJETO TURÍSTICO CAMINHO GAÚCHO DE SANTIAGO 
 

No dia 24 de fevereiro, durante um evento com as presenças do secretário municipal de turismo 

de Santo Antonio da Patrulha, Raul Souza Fagundes, do presidente da Câmara de Vereadores, Mauro 

dos Santos Meregali, do diretor do Campus FURG-SAP, Antônio Valente e integrantes do conselho 

municipal de turismo, ficou definida a participação da Universidade Federal do Rio Grande, por meio do 

Campus FURG SAP, no projeto turístico “Caminhos Gaucho de Santiago”.  

O Caminho Gaúcho de Santiago em Santo Antônio da Patrulha com extensão de 12 km (Figura 

http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores-todos/32-mauro-dos-santos-meregali
http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores-todos/32-mauro-dos-santos-meregali
http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores-todos/32-mauro-dos-santos-meregali
http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores-todos/32-mauro-dos-santos-meregali
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16), é uma réplica do trajeto original na Espanha e foi escolhido pelo Consul Geral da Espanha em Porto 

Alegre, Jose Pablo Alzina de Aguiar, pela sua semelhança com o Caminho de Santiago de Compostela na 

Espanha. 

Já está em execução desde outubro de 2014, atraindo um elevado número de peregrinos, mas 

deverá agora receber melhorias para sua consolidação como um grande produto turístico da região.  

A direção do Campus FURG-SAP participou, posteriormente de uma equipe do município que 

procedeu a avaliação geral do percurso, visando o seu aprimoramento. 

 

Figura 16 - Realização do Caminho Gaúcho de Santiago no município de Santo Antônio da Patrulha. Foto: Prefeitura Municipal 

 

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA PARTICIPA DA ACOLHIDA 

CIDADÃ 
 

No dia 25/02, o secretário municipal da cultura, turismo e esportes de Santo Antônio da 

Patrulha, Raul Fagundes, visitou a direção do Campus FURG-SAP com a finalidade de tratar os detalhes 

da participação da Prefeitura Municipal na programação da Acolhida Cidadã 2015 do Campus FURG-SAP 

(Figura 17).  

Na ocasião, o secretário confirmou o apoio da Prefeitura Municipal para a realização no dia 6 

março, a partir das 20 horas, na praça da Boa Viagem, de um show musical com Cássio Farias e Banda, 

destinado à toda a comunidade acadêmica e à população em geral, com entrada franca.  
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Figura 17 -  Secretário municipal da cultura, turismo e esportes de Santo Antônio da Patrulha 

oferece apoio à Acolhida Cidadã 2015. 

 

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA UNIDADE CIDADE ALTA 
 

Ainda no mês de fevereiro, preparando o Campus FURG-SAP para o início das atividades 

acadêmicas de 2015, foram realizadas algumas melhorias na Unidade Cidade Alta pela PROINFRA/FURG. 

Entre as obras, supervisionadas pelo servidor Arlindo Forte, destacou-se a construção de uma calçada 

ligando o estacionamento às edificações existentes (Figura 18).  

 

 
Figura18– Construção da calçada de acesso do estacionamento às edificações da Unidade Cidade Alta. 
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ILUMINAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE CIDADE ALTA 
 

Outra importante iniciativa realizada pela PROINFRA/FURG, atendendo à solicitação da direção 

do Campus FURG-SAP, foi a instalação de um sistema de iluminação na quadra esportiva na Unidade 

Cidade Alta (Figura 19), antiga reivindicação dos estudantes para permitir o uso do espaço à noite.  

Imediatamente à conclusão da obra, tiveram inícios os torneios esportivos promovidos pelos 

diretórios acadêmicos e Grupo PET FURG-SAP após o horário do término das aulas da graduação. 
 

 
Figura 19 - Quadra esportiva da Unidade Cidade Alta recebeu iluminação. 

APADRINHAMENTO ACADÊMICO 
 

No dia 24 de fevereiro foi lançado o “Programa de Apadrinhamento Acadêmico”, (Figura 20).  
O programa foi uma iniciativa da direção do Campus FURG-SAP por meio do Grupo PET FURG-

SAP Conexões de Saberes, com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG), Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD/FURG), Diretório Acadêmico das Engenharias Agroindustriais e 
Diretório Acadêmico de Ciências Exatas, com o objetivo de acolher os alunos recém chegados ao 
Campus FURG-SAP, auxiliando-os no processo de adaptação e de integração ao ambiente acadêmico, à 
nova rotina de vida universitárias e à sociedade em geral, reduzindo fatores que perturbem o seu bem 
estar e dificultem a sua permanência nos cursos escolhidos (Figura 21).  

Por meio do programa inédito na FURG, cada calouro passou a ser orientado por um estudante 
veterano voluntário (padrinho/madrinha), cuja cerimônia de apadrinhamento aconteceu durante a 
Acolhida Cidadã.  

O projeto de Apadrinhamento Acadêmico recebeu destaque no site da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituicões Federais de Ensino Superior (ANDIFES), como pode ser visto na Figura 22. 
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Figura 20 - Logomarca identificou o Programa de Apadrinhamento Acadêmico. 

 
Figura 21 - Lançamento do Programa de Apadrinhamento Acadêmico. 

 
Figura 22 - Programa de Apadrinhamento Acadêmico foi destaque no site da ANDIFES. 
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GOVERNADOR DO RS FOI CONVIDADO A CONHECER O CAMPUS FURG-SAP 
 

No dia primeiro de março, durante a estada da comitiva do Governo do Estado em Santo 

Antônio da Patrulha, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, procedeu o convite, 

em nome da professora Cleusa Dias, reitora da FURG, ao governador Ivo Sartori para conhecer as duas 

unidades que integram as instalações da FURG no município (Unidade Cidade Alta e Unidade Bom 

Princípio).  

Na ocasião, o governador Ivo Sartori, acompanhado do prefeito municipal Paulo Bier, conversou 

com os professores da FURG presentes no restaurante Casa da Colonia (Figura 23).  

Cabe lembrar que o Campus FURG-SAP resultou de uma parceria entre o Governo Federal, 

Governo do Estado e Administração Municipal de Santo Antônio da Patrulha, após consulta popular de 

quarenta municípios da região. 

  
Figura 23 - Governador do RS, prefeito Paulo Bier, direção e professores do Campus FURG-SAP 

 

ACOLHIDA CIDADÃ 2015 – 2ª. ETAPA 
 

A segunda etapa da Acolhida Cidadã 2015 no Campus FURG-SAP (Figura 24) aconteceu no 
período de 2 a 6 de março com uma programação com atividades variadas como Caça ao Tesouro no 
centro da cidade, campeonato esportivo, dinâmica de grupo (Figura 25), palestras (Figura 26) e gincana 
dos calouros.  

Entre as novidades da programação destacaram-e a pintura de telas pelos calouros sobre o uso 
racional da água (Figura 27) e a Cápsula do Tempo (Figura 28), quando cartas com expectativa dos novos 
estudantes para a graduação no Campus FURG-SAP foram armazenadas e enterradas em um recipiente 
para serem abertas cinco anos depois.  

Cabe destacar ainda a Cerimônia de Apadrinhamento Acadêmico, que marcou o lançamento do 
projeto de apadrinhamento, e o show musical em praça pública, com apoio da prefeitura municipal e 
aberto a toda a comunidade, como já citado anteriormente.  

A Acolhida no Campus FURG-SAP foi realizada mais uma vez pelo Grupo PET/FURG-SAP 
Conexões de Saberes, com o apoio da direção do Campus, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE/FURG), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/FURG), Diretório Acadêmico das Engenharias 
Agroindustriais e Diretório Acadêmico de Ciências Exatas. 
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Figura 24 - Registro da Acolhida Cidadã 2015 no Campus FURG-SAP. 

 
Figura 25 - Dinâmica de Grupo com os Calouros. 

 
Figura 26 - Palestras para calouros e veteranos. 

 

 
Figura 27- Calouros realizaram pinturas em telas. 

 
Figura 28 - Cápsula do Tempo: mais uma atividade inédita. 
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1ª. REUNIÃO GERAL DA DIREÇÃO COM SERVIDORES DO CAMPUS FURG-
SAP 

 
No dia 3 de março, aconteceu a primeira reunião geral da direção do Campus FURG-SAP 

(2015/2017) com todos os servidores. Na oportunidade, o professor Antônio Valente, diretor do campus, 
apresentou a estrutura administrativa do Campus FURG-SAP definida pela Resolução Nº 023/2014, do 
Conselho Universitário, em 26 de setembro de 2014, que dispôs sobre a implantação de uma Estrutura 
Administrativa Temporária de Campus Fora da Sede.   

Em seguida, foram tratadas questões sobre a distribuição das salas de permanência dos 
docentes e técnicos durante o ano de 2015, estratégias para o uso provisório como salas de aulas dos 
laboratórios existentes e ainda não ocupados na Unidade Bom Princípio, esclarecimentos sobre bolsas 
de monitoria e projetos de construção de divisórias na secretaria da Unidade Cidade Alta e laboratórios 
das Unidades Cidade Alta e Bom Princípio, já aprovados pela PROINFRA.  

Ainda no primeiro encontro do ano da direção com todos os servidores (técnicos e docentes), 
foram esclarecidos aspectos sobre as obras programadas para a ampliação da Unidade Bom Princípio, 
conforme informações recebidas do pró-reitor de infraestrutura, professor Marcos Amarante, e 
apresentado o novo projeto para a biblioteca do Campus FURG-SAP, desenvolvido pela bibliotecária 
Claudia Maria Gomes da Cunha.  

O diretor abordou ainda questões relacionadas às instalações elétricas e pontos  de internet na 
Unidade Bom Principio, demandas de móveis e equipamentos, melhorias  na vegetação da Unidade 
Cidade Alta,  criação de um novo site para o Campus FURG-SAP, envio de sugestões para 
aprimoramento da visibilidade do Campus FURG-SAP no site da FURG, projetos para o marketing do 
campus, cronograma dos principais eventos da instituição e sociedade em geral em 2015, balanço geral 
sobre as matrículas em 2015 na primeira, segunda e terceira chamadas e informações sobre a 
perspectiva da criação de dois novos cursos no campus FURG-SAP, conforme informações da pró-reitora 
de graduação, professora Denise Maria Varella Martinez.  

Finalmente, o diretor do campus apresentou a proposta do Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Humano do Campus FURG-SAP (PDIH 2015-2017), convidando a todos para contribuir 

para o aperfeiçoamento e adesão à iniciativa, destinada à contribuir para a consolidação do Campus, da 

presença da FURG na região, redução da evasão e retenção acadêmica e incremento do número de 

estudantes nos cursos de graduação oferecidos. 

OFICINA PLANEJAMENTO DA CARREIRA PROFISSIONAL 
 

No dia 4 de março, ocorreu no Campus FURG-SAP a oficina "Quem planeja tem futuro: reflexões 
sobre perspectivas de carreira” (Figura 29). A realização da oficina aconteceu a partir de uma parceria 
entre a FURG, representada pela professora Gabriela Martins (ICHI) e o Núcleo de Apoio ao Estudante 
da UFRGS.  

A oficina foi ministrada por Clarissa Tochetto de Oliveira e Cássia Ferrazza Alves, ambas 
psicólogas e doutorandas do PPG-Psicologia UFRGS, que integram o NEIC (Núcleo de Estudos e 
Intervenções em Carreira) e atuam no Serviço de Orientação Profissional (SOP) e no Núcleo de Apoio ao 
Estudante (NAE) da UFRGS.  

Durante a oficina, que teve como público-alvo os alunos veteranos, os mesmos foram 
desafiados a refletir sobre suas metas futuras e os caminhos que têm percorrido para atingi-las. Para 
tanto, responderam questionários e compartilharam suas experiências no grupo.  
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Figura 29 - Oficina sobre o planejameanto da carreira profissional 

 

CURSO PRÉ-CÁLCULO 2015 
 

No dia 5 de março, teve início o Curso Pré-Cálculo, promovido pelo Grupo PET FURG-SAP com 

apoio da PROGRAD/FURG e PRAE/FURG, responsáveis pelas bolsas para os alunos instrutores, 

complementando as bolsas do programa PET.  

A edição 2015 do referido curso, coordenado pelos professores doutores Rene Carlos Baltazar 

(IMEF/FURG), Antônio Valente (EE/FURG) pelo acadêmico e petiano Afonso Henrique da Silva Júnior do 

curso de Engenharia Agroindustrial, foi resultado da análise e aprimoramento das edições anteriores e 

teve por finalidade suprir possíveis deficiências apresentadas pelos estudantes nos conteúdos de 

matemática básica, indispensáveis para as disciplinas de Cálculo, Geometria Analítica e Física I, para 

reduzir a evasão.   

Os conteúdos ministrados pelos instrutores, após seleção pelos responsáveis pelo projeto, 

foram indicados pelo professor doutor Hugo Lombardi Rodriguez (IMEF/FURG), da disciplina de Cálculo I, 

destacando-se entre eles operações básicas, unidades de medidas e notação científica, expressões 

polinomiais, números complexos, domínio e imagem de funções, trigonometria, funções linear, 

quadrática, módulo, polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e inversas, além 

de estudo gráficos destas funções.  

O curso teve duração de 48 horas, no período de 5 de março a 30 de abril, com uma hora de 



     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                       Campus FURG-SAP 2015 

 32 

conteúdos teóricos e uma hora de exercícios aplicados, por meio da participação de monitores (alunos 

do Grupo PET FURG-SAP e de Ciências Exatas), sob a supervisão do petiano Afonso Henrique da Silva 

Júnior (Figura 30). 

  
Figura 30 - Cartaz e aula do Pré-Cálculo 2015 com o petiano Afonso Henrique da Silva Júnior. 

 

PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES  
 

No período de 16 a 22 de março, foram abertas as inscrições para preenchimento de 310 vagas 
remanescentes na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no Campus sede em Rio Grande e nos 
três Campus fora da sede em Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palma.  

No Campus FURG-SAP, foram oferecidas 23 vagas para o Curso de Engenharia Agroindustrial 
Agroquímica, 29 vagas para Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e 47 vagas para o Curso de 
Ciências Exatas Licenciatura em Química, Matemática ou Física. 
 

INSCRIÇÃO NO EDITAL MAIS CULTURA  
 

No dia 17 de março, foi oficializada junto à Diretoria de Arte e Cultura/FURG a inscrição do 
projeto do Campus FURG-SAP para integrar o Plano de Cultura da Universidade Federal do Rio Grande 
em atendimento ao Edital Mais Cultura nas Universidades. A proposta foi desenvolvida pelo diretor do 
Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente (EE/FURG) e pelo produtor cultural Yimi Walter Premazzi 
Silveira Júnior, com apoio da PROEXC/FURG 
 

AULA INAUGURAL DO CAMPUS FURG-SAP 2015 
 

No dia 23 de março, foi realizada a aula inaugural do ano letivo de 2015 no Campus FURG-SAP 
(Figura 31).  

Na oportunidade, a reitora da FURG, professora doutora Cleuza Maria Sobral Dias procedeu uma 
palestra para os servidores e acadêmicos da instituição em Santo Antônio da Patrulha.  

Participaram também do evento o diretor do Campus FURG-SAP, professor doutor Antônio 
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Valente, a chefe do gabinete da reitora, Maria Rozana Rodrigues de Almeida, a pró-reitora de graduação, 
professora doutora Denise Maria Varella Martinez, o pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor 
doutor Vilmar Alves Pereira e o vice-prefeito do município, Armindo Ferreira de Jesus. 

 

Figura 31 - Aula inaugural do período letivo de 2015 no Campus FURG-SAP com a presença da reitora da FURG. 

OFICINA DE LIBRAS 
 

Ainda no dia 23 de março, aconteceu no Campus FURG-SAP a primeira Oficina de Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG). O evento foi realizado na 

Casa de Estudantes do Campus FURG-SAP e foi coordenado pela assistente social, doutora Soledad Bech 

Gaivizzo e pelo professor de LIBRAS, doutor Marco Aurélio Rocha di Franco (ILA/FURG). 

POSSE DA DIRETORIA DO DA DE ENGENHARIAS AGROINDUSTRIAIS 

 

Ainda no dia 23/03, foi realizada pelo diretor do Campus FURG-SAP, professor doutor Antônio 
Valente, a posse da nova diretoria do Diretório Acadêmico das Engenharias Agroindustriais, eleita no dia 
20 de março (Figura 32). A nova diretoria, denominada “Acrópole Acadêmica”, eleita com 89% dos votos 
válidos, ficou constituída pelo presidente Lucas Vidal, vice-presidente Guilherme Almeida, secretários 
gerais Afonso Henrique e Tayssa Resende e secretários de finanças Maurício Fantinel e Mariana Gomes.  

Ao dirigir-se aos colegas acadêmicos, docentes e técnicos presente à cerimônia de posse, o 
presidente Lucas Vidal ressaltou entre os principais projetos da sua gestão a realização da IV Semana 
Acadêmica das Engenharias Agroindustriais, a formalização legal do DAEAgro, que a passará a contar 
com um Estatuto e com CNPJ próprio, oportunizando maior autonomia à entidade, e o esforço 
continuado por uma maior divulgação do Campus FURG - SAP, além de outras iniciativa de interesse dos 
discentes.  
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Figura 32 - Direção do Campus FURG-SAP deu posse à diretoria eleita do DA das Engenharias Agroindustriais. 

 

INTERPET DE 2015 NA FURG 
 

No dia 28 de março, o Grupo PET FURG-SAP participou do primeiro INTERPET 2015 (Encontro 

dos Grupos PET da FURG), que aconteceu no Centro Integrado de Desenvolvimento Costeiro (CIDEC SUL), 

localizado no Campus Carreiros/FURG, em Rio Grande (Figura 33).  

O evento teve o propósito de discutir sobre a temática planejamento e proporcionar um espaço 

de integração interdisciplinar e de interlocução acerca dos processos formativos previstos para os 

grupos PET em 2015.  

 

 
Figura 33 - Grupo PET FURG-SAP representou Campus FURG-SAP no Interpet 2015. 
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TÉCNICA DO CAMPUS FURG-SAP É PREMIADA NO SIMPÓSIO LATINO 

AMERICANO DE QUÍMICA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
 

No período de 31 de março a 3 de abril, durante o Simpósio Latino Americano de Química 

Ambiental e Sanitária, realizado na cidade de Riobamba (Equador), a  técnica dos laboratório de Química 

do Campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha e aluna de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Química Tecnológica Ambiental da FURG, Lenise Guimarães de Oliveira, recebeu o 

prêmio de segundo melhor poster apresentado por um jovem cientista latino americano, 

pela International Associationof Environmental Analyticalchemistry  (IAEAC) e Red de Análisis de 

Lacalidad Ambiental en América Latina (Racal) (Figura 34).  

O trabalho intitulado “Desenvolvimento de método para determinação de resíduos de 5 

sedativos e 14 β-bloqueadores em rim suíno por lc-ms/ms” foi desenvolvido em parceria com o 

Laboratório de Análise de Contaminantes (LARCO) do campus, sob orientação do professor Fábio 

Gonçalves, com o apoio do Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas e Medicamentos 

Veterinários (RPM), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 

 
Figura 34 – Técnica Lenise Guimarães de Oliveira foi premiada no Simpósio Latino Americano de Química Ambiental e Sanitária. 
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ENCONTRO COM A PROGRAD NO CAMPUS FURG-SAP 
 

No dia 31/03, aconteceu um encontro dos servidores do Campus FURG-SAP com a Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD/FURG). Durante o evento, a pró-reitora de graduação, professora doutora 

Denise Maria Varella Martinez, abordou inúmeras questões relativas aos cursos de graduação 

oferecidos no Campus FURG-SAP, bem como explanou aspectos referentes à criação de novos cursos em 

Santo Antônio da Patrulha (Figura 35). 

 

 
Figura 35 - Pró-Reitora de Graduação abordou questões acadêmicas e previsão de novos cursos. 

 

LANÇAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

INSTITUCIONAL DO CAMPUS FURG-SAP – PDHI 2015/2017 
 

No mesmo dia (31/03), durante o encontro da comunidade acadêmica de Santo Antônio da 

Patrulha com a PROGRAD, o diretor do campus, professor doutor Antonio Valente (EE/FURG), procedeu 

o lançamento do “Plano de Desenvolvimento Institucional e Humano (PDIH) do Campus FURG-SAP” 

(Figuras 36, 37 e 38). 

O Plano foi uma iniciativa da direção do campus (2015/2017), com apoio da assistente social da 
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PRAE, doutora Soledad Bech Gaivizzo, bem como dos estudantes e maioria dos servidores para 

continuidade e aperfeiçoamento das ações desenvolvidas durante o “Pacto pelo Campus FURG-SAP”, 

firmado no dia 26 de agosto e concluído no dia 31 de dezembro de 2014, também sob a coordenação do 

professor Antonio Valente.  

O PDIH, atualmente em desenvolvimento, é um desdobramento da política institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG para fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão, 

promover uma maior divulgação da Universidade na região e desenvolver a assistência estudantil no 

novo campus fora da sede. Para 

cumprir esta finalidade está 

estruturado em três linhas de ações: a) 

combate à retenção e à evasão 

acadêmica; b) divulgação e construção 

da identidade do Campus FURG-SAP; e 

c) valorização de parcerias entre a 

universidade, instituições e 

organizações de representação do 

estado e da sociedade civil na região.  

O PDIH pretende também 

refletir as características geopolíticas, 

culturais, econômicas da região onde o 

campus FURG-SAP se insere e o perfil 

socioeconômico, cultural e educacional 

dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação ofertados. Previsto para ocorrer no 

período de 2015 a 2017, constitui um documento que reflete o compromisso da comunidade 

universitária da FURG e particularmente do Campus FURG-SAP para a efetivação da política pública de 

ensino superior brasileira.  

 

 
Figura 37 - Pró-Reitora de Graduação presente no lançamento do PDHI 2015-2017. 

Figura 36 - Logomarca do PDHI FURG-SAP 2015-2017 – direção 2015-2017 
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Figura 38 - PDHI 2015-2017 contou com a adesão de quase totalidade dos servidores do campus FURG-SAP. 

 

REUNIÃO DA DIREÇÃO DO CAMPUS FURG-SAP COM OS ESTUDANTES 
 

Ainda no dia 31/03, a direção do Campus FURG-SAP promoveu uma reunião com todos os 

estudantes da FURG em Santo Antônio da Patrulha (Figura 39).  

Durante o evento, o diretor professor doutor Antônio Valente apresentou um cronograma de 

ações e projetos previstos para o ano, bem como avaliou com os acadêmicos várias questões e 

demandas para 2015. 

 
Figura 39 - Diretor do Campus FURG-SAP apresenta os principais projetos e ações para 2015 aos acadêmicos. 
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SEMINÁRIOS SOBRE CENÁRIOS POLITICOS E ECONÔNICOS NA ACISAP 
 

Ainda durante o mês de março, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), por meio do 

Campus FURG-SAP, a Associação Comercial Industrial e de serviços (ACISAP) e a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Santo Antônio da Patrulha deram início ao “Ciclo de Estudo do Perfil Sócio Econômico do 

município de Santo Antônio da Patrulha” com a finalidade de avaliar o cenário econômico de Santo 

Antônio da Patrulha e posteriormente apresentar contribuições para o seu desenvolvimento.  

Em encontros mensais ocorridos de março a novembro de 2015, com a participação de 

convidados da FURG e de outras instituições de ensino superior, foram abordados os seguintes temas 

econômicos, políticos ou agroindustriais:  

 Prof. Dr. Carlos Honorato (FURG): Construção de Cenários, Planejamento Situacional, 

Desenvolvimento Econômico, Dinâmica do Crescimento, Indicadores Econômicos, Alocação de 

Recursos; 

 Prof. Dr. Marcelo Badejo (FURG):  Agronegócio e Desenvolvimento Local;  

 Prof. Dr. Alex Leonardi (FURG): Conjuntura Econômica;  

 Prof. Dr. Edson Cordeiro do Valle (FURG): Competitividade;  

 Prof. Dr. Jorge Tello-Gamarra (FURG): Inovação Tecnológica; 

 Prof. Dr. Carlos Callegaro (UFRGS): Construção de Cenários; 

 Prof. Dr. Jean Phillipe Révillon (UFRGS): Sustentabilidade ambiental e socioeconômica;  

 Profª. Dra. Cláucia Faganello (UERGS): Planejamento Estratégico Situacional;  

 Profª. Dra. Patrícia Camargo (UERGS): Improbidade Administrativa;  

 Prof. Dr. Celmar de Oliveira (UERGS): A Nova Administração Pública e o Estado Democrático de 

Direito; 

 Profª Dra. Caroline Duschitz (UERGS): Marketing de Lugares. 

 

O projeto Estudo do Perfil Sócio Econômico do município de Santo Antônio da Patrulha foi uma 

iniciativa de Centro de Estudos em Dinâmica Agroindustrial – CEDAI, do Campus FURG-SAP e foi 

coordenado pelo professor doutor Carlos Honorato Schuch Santos, com a participação do professor 

doutor Marcelo Silveira Badejo, ambos da EQA/FURG. O evento durante nove meses contou com a 

presença de professores universitários, secretários municipais, empresários e representantes de 

diversos segmentos da comunidade patrulhense (Figura 40). 
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Figura 40 - Professor Carlos Honorato Schuch Santos (EQA/FURG) durante o evento de abertura do Ciclo de Estudo do Perfil 

Socioeconômico do município de Santo Antônio da Patrulha. 

 

PROGRAMA NA RÁDIO ITAPUÍ 
 

Paralelamente ao “Ciclo de Estudo do Perfil Sócio Econômico do município de Santo Antônio da 

Patrulha”, o Campus FURG-SAP participou no mesmo período do Programa “Atualidades Econômicas” 

na principal rádio do município, Rádio Itapuí, realizado nas sextas-feiras, com a apresentação do 

professor doutor Carlos Honorato (EQA/FURG), Figura 41. 

 

 
Figura 41 - Temas de interesse da comunidade regional foram debatidos no programa Atualidades Econômicas na rádio Itapuí. 
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AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE CIDADE ALTA 
 

Ainda no mês de março, a direção do Campus FURG-SAP apresentou à PROINFRA um estudo 

para a ampliação da área de estacionamento da Unidade Cidade Alta. A proposta envolveu o 

aproveitamento de um espaço até então não utilizado, após a pavimentação do estacionamento, com a 

ampliação de cerca de vinte vagas para veículos (Figura 42). 

A idéia foi aceita pela PROINFRA e implementada de imediato, resolvendo totalmente a 

demanda de vagas existente pelo Campus FURG-SAP e pelo Polo Universitário Santo Antônio. 

 

 
Figura 42 - Estacionamento do campus FURG-SAP foi ampliado em mais de vinte vagas para veículos. 

 

OBRA PARA REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA NO CAMPUS FURG-SAP 
 
No dia 06/04, foram concluídas as instalações para o reaproveitamento de parte da água 

utilizada nos laboratórios de Química no Campus FURG-SAP. Para tanto, foi procedida a instalação de 

um reservatório para captação da água de resfriamento de destiladores, condensadores e rota-

evaporadores dos referidos laboratórios (Figura 43). 

A iniciativa foi das técnicas em laboratório Marcia Victoria Silveira e Clarissa Helena Rosa com o 

apoio do Grupo PET FURG-SAP e da PROINFRA, responsável pela execução da obra. A partir de então, 

toda a água potável antes desperdiçada nos processos de resfriamento passou a ser utilizada na limpeza 

do campus, contribuindo para a preservação do meio ambiente. 
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Figura 43 - Servidores do Campus FURG-SAP e da PROINFRA após a conclusão da obra. 

 

CAPACITAÇÃO PARA O APADRINHAMENTO ACADÊMICO 
 

No dia 8/04, foi realizado um encontro para a capacitação dos alunos que participram do 

Programa de Apadrinhamento Acadêmico do Campus da FURG (Figura 44).  

A ação foi organizada pelo Grupo PET FURG-SAP e coordenada pela professora doutora do 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI), Gabriela Martins, pela assistente social da PRAE, 

doutora Soledad Gaivizzo, com a colaboração da psicóloga e doutoranda da UFRGS, Ana Paula Zoltowski, 

e da pedagoga da UFRGS, Alessandra Blando. O evento teve como público-alvo os graduandos veteranos 

que, desde o início do semestre, por ocasião da Acolhida Cidadã 2015, atuavam como padrinhos e 

madrinhas dos calouros 2015 do Campus FURG-SAP. 
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Figura 44 - Alunos calouros e veteranos do Campus FURG-SAP na oficina de capacitação para o apadrinhamento acadêmico. 

 

EXPOSAP 2015 
 

No período de 8 a 12 de abril, a FURG esteve presente na Feira da Produção Patrulhense – 

EXPOSAP 2015, um dos maiores eventos do município de Santo Antônio da Patrulha e do Litoral Norte 

do RS (Figura 45).  

A FURG foi representada pelo Campus FURG-SAP, que pela primeira vez organizou um 

estande para divulgação institucional na região e dos cursos oferecidos em Santo Antônio da Patrulha. 

A montagem do estande teve o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) e contou 

com a participação de docentes, técnicos e estudantes, que se revezaram para atender à comunidade e 

visitantes durante todo o período do evento.  

A direção do campus, docentes, técnicos, servidores e estudantes, juntamente com os diretórios 

acadêmicos de Engenharia Agroindustrial e Licenciatura em Ciências Exatas, participaram ativamente do 

evento.  

O espaço do campus FURG-SAP, montado pela direção do campus, foi um referencial na área 

tecnológica na EXPOSAP. Para tanto, contou com o apoio do professor doutor Glauber Gonçalves, do 

Centro de Ciências Computacionais (C3/FURG) que apresentou um vídeo em 3D com a sobreposição de 

imagens aéreas da cidade sobre o modelo digital do terreno, desenvolvido especialmente para a ocasião. 

Os visitantes do estande da FURG puderam realizar um sobrevôo no referido cenário 

tridimensional e receberam imagens impressas com vistas aéreas da cidade (Figura 46).  

Professores e estudantes do Campus FURG-SAP ministraram também palestras durante a 

programação do evento e procederam revezamento para atender à comunidade.  
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O Grupo de Pesquisa em Produtos Naturais (GPPN), do Campus FURG-SAP, coordenado pela 

professora doutora Neusa Fernandes de Moura (EQA/FURG), também participou da EXPOSAP 2015 com 

a palestra “Frutas nativas de Santo Antônio da Patrulha - Pesquisas, consumo e saúde”, ministrada pela 

a acadêmica de Engenharia Agroindustrial, Sara Silvane de Fraga Silva.  

 

 
Figura 45 - Equipe da FURG no estande da Exposap 2015. 

 

 
Figura 46 - Sobrevoo sobre o modelo digital do município de Santo Antônio da Patrulha foi uma das atrações do estande 

da FURG na EXPOSAP 2015. 
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INÍCIO DAS AULAS NA UNIDADE BOM PRINCÍPIO DO CAMPUS FURG-SAP 
 

No dia 10 de abril, aconteceu a realização da primeira aula na nova Unidade Bom Princípio do 
Campus FURG-SAP, tendo em vista a adaptação provisória do Centro Tecnológico para atender as novas 
demandas de espaço físico em acréscimo às salas de aulas existentes na Unidade Cidade Alta.  

Na ocasião, estiveram presentes o diretor do campus FURG-SAP, professor doutor Antônio 
Valente, os professores doutores Marcelo Silveira Badejo e Marcelo de Godoi e os acadêmicos Diego da 
Rocha Fagundes, Juliane Buhler, João Augusto Oliveira dos Santos, Maura Luise Bruckchen. dos cursos 
de Engenharia Agroindustrial e Licenciatura em Ciências Exatas (Figura 47). 

 
Figura 47 - Primeiras atividades acadêmicas na Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP em 10 de abril de 2015. 

 

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ABSORÇÃO ATÔMICA  
 

No dia 10 de abril, o Campus FURG-SAP recebeu da Unidade Laboratorial de Metais Traços e 

Contaminantes (MTC), pertencente ao Laboratório Nacional Agropecuário (LANAGRO-RS), a doação de 

um equipamento de “absorção atômica com forno de grafite” (Figura 48). O Lanagro compõe a rede de 

laboratórios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).  

Na ocasião, estiveram presentes as responsáveis pelo processo de doação do equipamento à 

FURG, a fiscal federal Maria Aparecida Espírito Santo (química) e a técnica de laboratório Rose Mari 

Hennigen (bióloga). 

As tratativas ocorreram a partir de uma parceria firmada em 2013 pelo Laboratório de Análises 

de Resíduos e Contaminantes (LARCO), sob coordenação do professor doutor Fabio Ferreira Gonçalves, 

com o Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas e Medicamentos Veterinários (RPM), integrante 

do LANAGRO, para a realização de pesquisa de Mestrado da aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Química Tecnológica e Ambiental (PPGQTA) e técnica de laboratório do Campus FURG-SAP, Lenise 

Guimarães de Oliveira. 
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Figura 48 - Momento da entrega do equipamento ao Campus FURG-SAP 

 

CORRIDA MAIS DOCE DO ESTADO 
 

No dia 12/04, o Campus FURG-SAP participou da terceria edição da “Corrida Mais Doce do 

Estado”, promovida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha (Figura 49).  

A corrida teve largada às 9 h 30 min, mas os representantes do Campus FURG-SAP marcaram 

presença desde cedo, ajudando na organização do evento. Os professores, técnicos e estudantes da 

FURG participaram do evento sob a coordenação da professora doutora Carla Eliete Iochims dos Santos 

(IMEF/FURG)), atleta amadora, que conquistou o 3º lugar geral feminino.  

Já Andrea Moraes, administradora da FURG-SAP, conquistou o 5º lugar na categoria por idade. 

Os demais professores e familiares prestigiaram o evento, socializando e fortalecendo a identidade do 

Campus FURG/SAP na região. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/carlaeliete.iochimsdossantos
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Figura 49 - Servidores e estudantes da FURG-SAP marcaram presença na Corrida Mais Doce do Estado. 

 

I COLÓQUIO SOBRE DIVERSIDADE 
 

No dia 13 de abril, foi realizado no Campus FURG-SAP o “I Colóquio Sobre Diversidade na 

Universidade” promovido pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG) por meio do Programa 

de Acompanhamento e Apoio Pedagógico.  

O evento, sob a coordenação das servidoras Daniele Jardim (Coordenação das Ações 

Afirmativas) e Cynthia Menda (Psicóloga da Coordenação de Acompanhamento e Apoio Pedagógico) da 

PRAE teve como objetivo promover o debate sobre as diferenças de diversidade vivenciadas pelos 

estudantes da FURG.  

Durante o colóquio foi realizada uma mesa redonda, onde representantes dos coletivos, Campus 

da FURG e Diretório Central de Estudantes (DCE) abordaram o tema do encontro, colocando suas 

experiências acadêmicas e pessoais. Estiveram presentes na referida mesa os estudantes: André de 

Cougo (Coletivo Camaleão), Eline Felipe (Campus SVP), Geovane Cunha (Campus SLS), Hans Ramires 

(Campus SAP), Janete Morais (Coletivo Indígena), Jocemar Cadete (Coletivo Indígena) e Tatyani 

Rodrigues (Coletivo Macanudos).  

 

ENCONTRO DA PRAE COM ESTUDANTES E SERVIDORES  
 

No dia 14 de abril, foi a vez de um encontro dos técnicos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE/FURG) com os estudantes, visando esclarecimentos sobre subprogramas de assistência estudantil 
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oferecidos pela FURG e modalidades de bolsas existentes.  

Na tarde do mesmo dia, representantes da CODAFE/PRAE realizaram uma outra atividade, desta 

vez com os servidores, por solicitação da direção do campus, para prestarem informações sobre 

modalidade de bolsas EPEC e EPEM (Figura 50), disponibilizadas aos discentes a partir de 2015. Na 

oportunidade, foram também discutidas a sistemática para obtenção de bolsas e auxílios bem como 

manutenção e permanência das mesmas. 

 

 
Figura 50 - Encontro da PRAE e servidores do Campus FURG-SAP. 

 

PARCERIA COM O COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE 
 

No dia 15 de abril, uma comissão do Colégio Militar de Porto Alegre, constituída pelos 

professores Anderson Machado, Antônio Paim, Denilso Camargo, Luiz Carlos Gomes e Victor Bexiga, 

visitaram o Campus FURG-SAP para conhecer a infraestrutura existente e participar de uma reunião com 

docentes e técnicos da FURG, visando à constituição de parcerias na área de ensino e extensão, bem 

como a realização de atividades conjuntas pelas duas instituições. As tratativas foram coordenadas 

pelos professores doutores Rosangela Menegotto Costa Fernando Kokubun (IMEF/FURG) e Luciano Silva 

da Silva (C3/FURG) (Figura 51). Ao longo do ano, várias ações foram realizadas, a partir da parceria 

efetuada entre as duas instituições. 
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Figura 51 - Campus FURG-SAP e Colégio Militar de Porto Alegre firmaram parceria. 

 

SEMINÁRIOS TÉCNICOS DO GRUPO PET FURG-SAP 
 

No dia 22 de abril, com a finalidade de oportunizar aos alunos dos cursos de Engenharia 

Agroindustrial conhecimentos técnicos complementares à grade curricular, o Grupo PET FURG-SAP deu 

início à realização de um ciclo de seminários quinzenais, que aconteceram até o mês de novembro. A 

escolha dos temas e palestrantes foram selecionados pelos próprios petianos, envolvendo assuntos 

relacionados à graduação e ao exercício profissional. O tema do primeiro encontro foi “ Experiência de 

Estágio na Indústria de Beneficiamento de Arroz”, ministrado pelo petiano Gabriel Campos, responsável 

também pelo projeto (Figura 52). 

 

 
Figura 52 - Ciclo de seminários PET FURG-SAP ocorreram ao longo do ano. 
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VISITA À ESCOLA GUILHERME KAMPGEM 
 

No dia 27/04, foi realizada uma visita de representantes docentes e discentes do Campus FURG-

SAP à Escola Municipal de Ensino Fundamental Guilherme Kampgem, coordenada pelo professor doutor 

Marco Aurélio Rocha Di Franco (ILA/FURG) com a finalidade conhecer o trabalho de alfabetização de 

alunos surdos (Figura 53). 

 
Figura 53 – Representantes do Campus FURG-SAP em visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental Guilherme Kampgem. 

 

CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO SUPERAÇÃO 
 

No período de 11 de maio a 30 de outubro, foi realizado no Campus FURG-SAP mais uma edição 

do Curso Pré-Universitário Superação, promovido pelo Grupo PET FURG-SAP com o apoio da Pró-reitoria 

de Graduação (PROGRAD/FURG) e da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG), Figura 54.  

O curso teve por finalidade contribuir para a preparação dos estudantes da rede pública de 

ensino do município de Santo Antônio da Patrulha e região, visando o Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) e o ingresso na graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC).  

Durante os seis meses da atividade, seis acadêmicos dos cursos de Engenharia Agroindustrial e 

Licenciatura em Ciências Exatas ministraram as disciplinas de Matemática I e II, Física I e II e Química I e II.  

A equipe coordenadora do projeto foi constituída pelos professors doutores Antonio Valente 

(EE/FURG), tutor do PET FURG-SAP, Fernando Kokubun (IMEF/FURG), Patrícia Ignácio (IE/FURG), Karin 

Jelinek (IMEF/FURG), a técnica Marcia Victoria Silveira (EQA/FURG) e o pedagogo da PRAE, Gabriel 

Feichas Alves. A coordenação dos alunos instrutores e controle das atividades de secretaria do curso 

ficou a cargo do petiano Jorge Mauro da Silva Junior do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. 
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Figura 54 - Professores coordenadores e acadêmicos instrutores do Curso Pré-Universitário Superação. 

 

LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRAS DA UNIDADE BOM PRINCÍPIO 
 

No dia 15 de maio, após intenso trabalho conduzido pela Pró-Reitoria de Infraestrutura 

(PROINFRA/FURG) para produção de estudos ambientais e documentos técnicos de engenharia e 

arquitetura, foi concedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha a licença de instalação 

006/2015 para construção de novas edificações na unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP, 

localizada no bairro de mesmo nome (Figura 55).  

Para vencer esse desafio, a PROINFRA contou além de sua equipe técnica, também com o apoio 

do Instituto de Oceanografia (IO), Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e da Comissão Temporária de 

Gestão Ambiental da FURG (CTGA), da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, direção do 

Campus FURG-SAP e direção do Polo Universitário Santo Antônio.  

Segundo o pró-reitor de infraestrutura, professor doutor Marcos Amarante, a partir da emissão 

da licença, foi possível dar prosseguimento aos projetos de expansão e requalificação ambiental da 

Unidade Bom Princípio. 

 
Figura 55 - Prefeito Municipal Paulo Bier procedeu a entrega da licença ambiental para a Unidade Bom Princípio. 



     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                       Campus FURG-SAP 2015 

 52 

 

FURG-SAP NA 38ª. REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

QUÍMICA 
 

No período de 15 a 25 de maio, o Campus FURG-SAP esteve representado na 38ª. Reunião Anual 

da Sociedade Brasileira de Química, na cidade de Águas de Lindóia, SP. Durante o evento, o acadêmico 

Lucas Vidal da Silveira, do Grupo PET FURG-SAP, apresentou o trabalho “Determinação dos parâmetros 

dos modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich para a adsorção de antocianinas de repolho roxo 

em carvão oriundo da casca de pequi, orientado pelo professor doutor Toni Jefferson Lopes. 

 

CAMPUS FURG-SAP PARTICIPOU DA SEMANA ACADÊMICA DO POLO 

UNIVERSITÁRIO SANTO ANTÔNIO 
 

No período de 22 a 25 de maio, o Campus FURG-SAP participou da programação da Semana 

Acadêmica 2015 do Polo Universitário Santo Antônio.  

Sob a coordenação dos professores doutores Carlos Honorato, Alex Leonardi, Jorge Gamarra 

(EQA/FURG), Darlene Webler (ILA/FURG) e Charles Guidotti (IMEF/FURG) foram ministradas oficinas, 

palestras, realizados painéis e minicursos. Também participaram da programação as professoras 

Fernanda Carvalho e Joyce Esperança que atuam em projetos no Campus Carreiros. 

 

DIREÇÃO FURG-SAP REALIZOU VISITA AO CREA-RS 
 

No dia 27 de maio, com a finalidade de apresentar ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) os cursos de Engenharia Agroindustrial oferecidos pela FURG 

no município de Santo Antônio da Patrulha, uma comissão formada pelo diretor do campus,  professor 

doutor Antônio Valente, pelo coordenador do curso de Engenharia Agroindustrial Indústria Alimentícias, 

professor doutor Edison Valle e pelo coordenador adjunto do curso de Engenharia Agroindustrial 

Agroquímica, professor Jorge Gamarra, esteve em reunião com o presidente  do CREA-RS, eng. Melvis 

Barrios Junior, na sede da entidade em Porto Alegre.  

Entre os assuntos tratados, destacaram-se a atual sistemática do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) para registro dos novos cursos de Engenharia no país e o registro dos 

alunos egressos das Engenharias Agroindustriais no sistema.   

A partir do encontro (Figura 56), as instituições passaram a estudar em conjunto o processo para 

o registro de forma mais ágil dos dois cursos junto ao Conselho. Outro resultado da visita foi a 

participação do eng. Djalmo Dias Torres no Fórum das Engenharias Agroindustriais realizado pela FURG 

no dia 29 de maio no Campus FURG-SAP.  
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Figura 56 - Visita dos representantes do Campus FURG-SAP ao presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

RS (CREA-RS) 

 

REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DAS ENGENHARIAS AGROINDUSTRIAIS 
 

No dia 29 de maio, foi realizado no Campus FURG-SAP o “I Fórum das Engenharias 

Agroindustriais”, promovido com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/FURG), das 

coordenações de curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e Agroquímica, Centro de 

Estudos em Dinâmica Agroindustrial - CEDAI, PET/FURG-SAP e Diretório Acadêmico das Engenharias 

Agroindustriais (Figuras 57 e 58). 

O evento teve por finalidade abordar a importância dos cursos de engenharia e a gestão 

agroindustrial na atualidade, contando com a palestra do professor Mário Batalha, da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar).  

Outra atividade de destaque foi o painel “ A Criação dos Cursos de Engenharia Agroindustrial da 

FURG”, com a participação dos professores doutores Carlos Prentice Hernandez e Myriam de Las 

Mercedes Salas Mellado, da Escola de Química e Alimentos (EQA/FURG).  

Na programação constaram ainda oficinas sobre os temas Plataforma Lattes, Prevenção do 

Câncer da Pele, Introdução à Pesquisa Científica e Troca de experiências no Programa Ciência Sem 

Fronteiras. 

Estiveram presentes no Fórum a pró-reitora de Graduação, professora doutora Denise Maria 

Varella Martinez, a diretora pedagógica Michelle Reinaldo Protásio. 

 

 

 

 

 

http://www.eqa.furg.br/index.php/servidores/docentes/144-carlos-prentice-hernandez.html
http://www.eqa.furg.br/index.php/servidores/docentes/170-myriam-de-las-mercedes-salas-mellado.html
http://www.eqa.furg.br/index.php/servidores/docentes/170-myriam-de-las-mercedes-salas-mellado.html
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Figura 57 - Solenidade de abertura do evento. 

 

 
Figura 58 - Vista panorâmica do I Fórum das Engenharias Agroindustriais 

 

PROJETO ECE – PET FURG-SAP 
 

Ainda no mês de maio, teve início o projeto ECE do Grupo PET FURG-SAP com o objetivo de 

melhorar a capacidade dos estudantes para a conversação na língua inglesa, tendo como instrutores os 

estudantes do Campus FURG-SAP, que realizaram intercâmbio em países onde predomina o idioma 

inglês.  

O projeto aconteceu na forma de encontros semanais com uma hora de duração, envolvendo 

acadêmicos cujo conhecimento do inglês foi reforçado com estágios no exterior. A iniciativa foi 

coordenada pela petiana Tayssa Pedrosa Resende e estendeu-se até o final do mês de junho. 

 

TRANSLADO ENTRE UNIDADES DO CAMPUS FURG-SAP 
 

Também no mês de maio, a direção do Campus FURG-SAP e os servidores que atuam na 

secretaria da unidade definiram o trajeto otimizado para o translado pela própria FURG dos servidores e 

estudantes entre as Unidades Cidade Alta e Bom Princípio, visando reduzir o tempo de deslocamento e 

atender melhor os servidores e acadêmicos que utilizam os dois locais. 
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PROJETO RIO LIMPO 
 

Ainda durante este mês, o Campus FURG-SAP passou a ser representado no Projeto Rio Limpo, 
promovido pela Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravatai, patrocinado pela Petrobras. 

 Entre as ações do projeto constaram cursos de capacitação destinados à elaboração de projetos 
interdisciplinares nas escolas de oito municípios da região. A FURG foi representada pelo pedagogo 
Gabriel Feichas Alves da PRAE e que atua no Campus FURG-SAP.  
 

OFICINA SOLUÇÕES GOOGLE PARA COMUNICAÇÃO 
 

No dia primeiro de junho, foi realizada uma oficina sobre “Soluções Google para Comunicação”, 

com a finalidade de motivar o uso de teleconferências entre o Campus FURG-SAP e o Campus Carreiros 

em Rio Grande, bem como facilitar a realização de reuniões à distância, envolvendo projetos de ensino, 

pesquisa e extensão com outras instituições. 

A oficina foi ministrada pela professora Dilce Eclai de Vargas Vicente, diretora do Polo 

Universitário Santo Antonio, que firmou parceria com a Google para o uso e disseminação da tecnologia 

de comunicação google para o Rio Grande do Sul. 

 

PRIMEIRA ETAPA DA FEIRA DAS PROFISSÕES ITINERANTE  
 

No período de primeiro a 16 de junho, aconteceu a primeira etapa do projeto “Feira das 

Profissões Itinerante”, coordenado pela professora doutora Gabriela Dal Forno Martins (ICHI/FURG).  

O projeto, cuja primeira edição ocorreu no segundo semestre de 2014 e que integra o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Humano do Campus FURG-SAP, teve por objetivo divulgar os cursos de 

graduação oferecidos pela FURG para à comunidade de Santo Antônio da Patrulha e região, 

proporcionando aos possíveis futuros alunos uma aproximação à realidade da vida acadêmica e às 

características específicas dos cursos e respectivas profissões.  

Durante a atividade, foram realizadas vinte oficinas nas escolas de Ensino Médio de Santo 

Antônio, envolvendo cerca de seiscentos alunos do 2º e 3º ano. Com o tema “Por que estudar em uma 

Universidade Federal e como chegar lá?” as oficinas permitiram aos estudantes compreender as 

especificidades da formação em uma universidade federal, desfazendo eventuais mitos e fantasias que 

os alunos costumam possuir em relação ao ensino superior público. 

As oficinas contaram com a participação dos docentes e acadêmicos do Campus FURG-SAP que 

compartilharam suas experiências no ensino superior com os estudantes do ensino médio.  

 

VISITA TÉCNICA CAMINHO GAÚCHO DE SANTIAGO  
 

No dia 2 de junho, a direção do Campus FURG-SAP, juntamente com representantes do 

Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo e Polo Universitário Santo Antônio, 

além de empresários patrulhenses realizaram um percurso técnico no Caminho Gaúcho de Santiago com 

a finalidade de produzir uma análise das condições atuais do trajeto (Figura 59).  
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Durante a realização do caminho, foram fotógrafos diversos pontos de referência e atrativos 

turísticos existentes. Posteriormente, foi entregue ao município um documento com todas as sugestões 

do grupo para a qualificação do produto turístico, entre elas a sinalização e marcação de pontos 

destaque. 

 
Figura 59 - Caminho Gaucho de Santiago tem trazido um grande número de peregrinos ao município. 

 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DAS PROFISSÕES NO COLÉGIO MARISTA 

ROSÁRIO 
 

No dia 12 de junho, a convite do Colégio Marista Rosário de Porto Alegre, o Campus FURG-SAP 

esteve presente na Feira das Profissões da Instituição, por meio de um estande, divulgando os cursos 

oferecidos pela FURG (Figura 60). O campus foi representando pelo seu diretor, professor doutor 

Antonio Valente (EE/FURG) e pelo coordenador adjunto do Curso de Engenharia Agroindustrial 

Indústrias Alimentícias, professor doutor Roberto de Souza Gomes da Silva (EQA/FURG), e contou com a 

participação dos acadêmicos de Engenharia Agroindustrial e Ciências Exatas.  

A participação da FURG na Feira deu continuidade às ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Humano (PDIH) do Campus FURG-SAP para o período de 2015 a 2017, 

visando atender um dos seus objetivos específicos, que é incrementar a visibilidade da FURG na região 

metropolitana de Porto Alegre, por meio de divulgação dos cursos e esclarecimento sobre as carreiras 

dos profissionais que concluíram curso na FURG. 
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Figura 60 - FURG-SAP divulga a instituiçãao na Feira das Profissões do Colégio Rosário. 

 

PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO LATINO-AMERICANO 

INTERDISCIPLINAR DO ADOLESCENTE 
 

No período de 11 a 13 de junho, as professoras doutoras Karin Jelinek (IMEF) e Patrícia Ignácio 

(IE), juntamente com os licenciandos do terceiro semestre do curso de Ciências Exatas representaram o 

Campus FURG-SAP no 9º. Congresso Latino-Americano Interdisciplinar do Adolescente em Porto Alegre 

(Figura 61). 

Na ocasião, a professora Karin Jelinek apresentou o Projeto “Altas Habilidades em Matemática: 

um projeto de incentivo a potenciais no Ensino Fundamental”, que é desenvolvido junto às escolas de 

Educação Básica do município de Santo Antônio da Patrulha, com o apoio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).  

Ainda sob a orientação das professoras, os acadêmicos apresentaram trabalhos elaborados a 

partir das disciplinas de TICs em Educação, Tutoria I e Didática. Foram eles: As novas tecnologias 

e a resolução de situações-problema articuladas em uma forma interdisciplinar de construção do 

conhecimento, pelo graduando Felipe Vieira; Segurança alimentar através da práxis interdisciplinar, 

pelos graduandos Maura Peixoto e João dos Santos; As diversas nuances dos fractais - uma proposta 

interdisciplinar, pelas graduandas Ana Carolina Mohr e Nicoli Ramos; e Reflexões Acerca da Importância 

da Agroecologia na Formação de Sujeitos em Escolas do Campo, das graduandas Jéssica Soares e Cíntia 

Braga. 
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Figura 61 - Representantes do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas durante o evento. 

 

PREMIAÇÃO EM CONGRESSO LATINO-AMERICANO 
 

No mesmo evento, acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas (Campus FURG-SAP) 

receberam o prêmio de primeiro lugar na modalidade pôster pelo trabalho intitulado “Reflexões Acerca 

da Importância da Agroecologia na Formação de Sujeitos em Escolas do Campo”, fruto de discussões e 

atividades desenvolvidas nas disciplinas de Didática e Tutoria II. A orientação foi da professora doutora 

Patrícia Ignácio, do Instituto de Educação (IE/FURG), Figura 62. 

 

 
Figura 62 – Representantes do Campus FURG-SAP receberam premiação no 9º Congresso Latino-Americano 

Interdisciplinar do Adolescente. 
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ESTUDANTES APRESENTARAM DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL À 

PRAE/FURG 
 

No dia 16 de junho, os estudantes do Campus FURG-SAP receberam a visita do pró-reitor de 

Assuntos Estudantis, professor doutor Vilmar Alves Pereira, para tratar de programas de auxilio e outras 

demandas da Universidade em Santo Antônio da Patrulha (Figura 63).  

Acompanhado do diretor do Campus, professor doutor Antonio Valente, o pró-reitor fez 

inicialmente um relato da política estudantil da FURG e as conquistas dos últimos anos nos programas 

de assistência ao estudante para um elevado número de acadêmicos presentes. 

Em seguida, ouviu reivindicações referentes ao auxílio-alimentação e serviço de intérpretes em 

libras, que segundo a PRAE já seriam regularizados na semana seguinte ao encontro.  

Outra reivindicação apresentada pelos estudantes foi a instalação de um serviço de cópias, que 

foi viabilizado na semana seguinte por meio da participação do Diretório Acadêmico das Engenharias 

Agroindustriais. Ainda durante a visita do pró-reitor foram tratadas questões sobre a moradia dos 

estudantes no município. 

 

 
Figura 63 - Professor Vilmar Pereira, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis em visita ao Campus FURG-SAP. 

 

SERVIÇO DE CÓPIAS PARA OS ESTUDANTES  
 

Como uma das consequências da vinda do pró-reitor de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG) à 

Santo Antônio da Patrulha, foi realizada uma parceria da FURG com o Diretório Acadêmico das 

Engenharias Agroindustriais para a viabilização de um serviço de cópias para os acadêmicos. A copiadora 

foi instalada provisoriamente junto ao bar da Unidade Cidade Alta do Campus FURG-SAP e 

operacionalizada por meio de um aluno bolsista indicado pelo diretório acadêmico. 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO DA UNIDADE CIDADE ALTA DO CAMPUS FURG-SAP  
 

No dia 19 de junho, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, por meio da Secretaria 

Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, expediu a licença de operação da unidade Cidade Alta do 

campus da FURG no município, atualmente em funcionamento na rua Barão do Cahy. A licença 

autorizou a operação da atividade após verificar o cumprimento das medidas de controle ambiental e as 

condições determinadas para a operação e viabilizada por meio da PROINFRA/FURG. 

 

VISITA A 11ª CRE - OSÓRIO/RS 
 

No dia 29 de junho, o diretor do campus, professor doutor Antonio Valente (EE/FURG), 

acompanhado das professoras Dra. Karin Ritter Jelinek (IMEF), Dilce Eclai de Vargas Vicente (diretora do 

Polo Universitário Santo Antônio) e da Gizelda Maria Soares, realizaram uma visita à 11ª Coordenadoria 

Regional de Educação, com sede na cidade de Osório e com atuação em mais de vinte municípios do 

litoral norte gaúcho e região metropolitana de Porto Alegre (Figura 64).  

A comissão da FURG foi recebida pelo coordenador, professor Gil José Davóglio e pelo 

coordenador adjunto, professor Carlos Jaime Dalpaz, além de uma equipe técnica de setores da 

coordenadoria.  

O encontro teve por finalidade divulgar a presença da FURG na região, com a apresentação dos 

cursos oferecidos no campus e tratadas possibilidades de parcerias entre a FURG e Coordenadoria para 

a realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

Entre as primeiras ações decorrentes da visita cabe destacar a realização de um encontro no dia 

7 de julho promovido pelo Polo Universitário Santo Antonio sobre o uso de ferramentas google para 

comunicação e a divulgação do Campus FURG-SAP para mais de 50 escolas da região. O grupo discutiu 

também a possibilidade da criação de um curso de mestrado voltado à educação no Campus FURG-SAP. 

 

 
Figura 64 - Representantes do Campus FURG-SAP e o Polo Universitário Santo Antônio em visita à 11ª. CRE. 
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ENCONTRO SOBRE O CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO SUPERAÇÃO 
 

No dia 29 de junho, aconteceu no Campus FURG-SAP um encontro dos instrutores e professores 

responsáveis pelo Curso Pré-Universitário Superação, realizado pelo Programa de Educação Tutorial 

(PET) PET FURG-SAP com apoio das Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (PROEXC/FURG), Assuntos 

Estudantis (PRAE/FURG) e de Graduação (PROGRAD/FURG) (Figura 65).  

Durante o evento, os acadêmicos dos cursos de Engenharia Agroindustrial e Ciências Exatas 

procederam a uma ampla avaliação da atividade de instrutores durante os dois primeiros meses do 

Superação 2015, abordando vários aspectos pedagógicos e conteúdos ministrados.  

Logo após, a professora doutora Patrícia Ignácio (IE/FURG), coordenadora pedagógica do curso 

Superação, fez uma análise detalhada dos resultados dos questionários de avaliação sobre a primeira 

etapa do curso, preenchidos pelos estudantes matriculados.  

Já o petiano Jorge Mauro da Silva Junior, do curso de Ciências Exatas e coordenador do grupo de 

instrutores do Superação, apresentou o “Simula-Enem 2015”, uma avaliação de conteúdos que foi 

aplicada aos estudantes no mesmo dia à noite, quando o diretor do Campus FURG-SAP, professor 

doutor Antônio Valente (EE/FURG), realizou uma reunião com os estudantes matriculados tendo em 

vista a conclusão da primeira etapa do curso. 

 

 
Figura 65 - Equipe Superação durante encontro de avaliação do projeto. 

 

FEIRA DAS PROFISSÕES DA ESCOLA RAINHA DO BRASIL 
 

No dia 30 de junho, o Campus FURG-SAP participou da Feira das Profissões da Escola Rainha do 

Brasil em Porto Alegre. 
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Na oportunidade, o professor doutor Roberto de Souza Gomes da Silva (EQA/FURG) divulgou os 

cursos de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica e 

Licenciatura em Ciências Exatas oferecidos no Campus de Santo Antônio da Patrulha, bem como 

informações institucionais sobre a Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

 

ENAPET 2015  
 

No período de 27 a 31 de julho, o Grupo PET FURG-SAP esteve representado no Encontro 

Nacional dos Grupos PET, realizado em Belém/PA (ENAPET 2015).  

O evento caracteriza a reunião anual dos grupos do Programa de Educação Tutorial – PET, cujo 

objetivo principal é refletir e discutir sobre temas relevantes à manutenção e ao desenvolvimento do 

referido programa do Ministério da Educação, assim como apresentar sua produção acadêmica no 

âmbito da tríade: ensino, pesquisa e extensão e colaborar com o desenvolvimento social através da 

execução de temas de importância reconhecida para a sociedade. 

O tema de 2015 foi “Educação tutorial: ser ou não ser, eis a questão!” O grupo PET FURG-SAP foi 

representado pelo acadêmico Lucas Vidal da Silveira, do curso de Engenharia Agroindustrial (Figura 66). 

 

  
Figura 66 – Grupo PET FURG-SAP marcou presença no ENAPET 2015, em Belém (PA). 
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INICIO DA SEGUNDA ETAPA DAS OBRAS DA UNIDADE BOM PRINCÍPIO 
 

No mês de agosto, a PROINFRA/FURG deu início a segunda etapa das obras previstas para a 

Unidade Bom Princípio, onde encontrava-se concluído o Centro Tecnológico, com as execuções 

simultâneas de um prédio com dezesseis salas de aula, uma casa de estudante com sessenta vagas, um 

prédio administrativo, um pórtico de acesso ao campus e vários acessos às edificações (Figuras 67 e 68).  

Segundo o pró-reitor de infraestrutura, professor doutor Marcos Amarante, o próximo passo 

seria uma nova licitação para a construção de um prédio destinado a receber serviços de cópias e 

lancherias.  

Ainda segundo o pró-reitor, as obras serão executadas com supervisão ambiental e gestão de 

resíduos, com previsão de ficarem concluídas em 2017. 

 

 
Figura 67 - Início da construção do pavilhão com dezesseis salas de aulas na Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP.  

 

 
Figura 68 - Terraplenagem do local onde será construído o prédio administrativo da Unidade Bom Princípio. 
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RECEPÇÃO AOS ESTUDANTES NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015   
 

No dia 25 de agosto, foi realizada uma recepção do diretor do Campus FURG-SAP, professor 
Antônio Valente, aos estudantes tendo em vista o início das atividades acadêmicas do segundo semestre 
de 2015. O evento contou também com a participação do coordenador do curso de Engenharia 
Agroindustrial Indústrias Alimentícias, professor doutor Edson Cordeiro do Valle, do coordenador 
adjunto do mesmo curso, professor doutor Jorge Estuardo Tello Gamarra e da assistente social da PRAE, 
doutora Soledad Bech Gaivizzo. 

Na oportunidade, o diretor do campus procedeu um resumo das atividades desenvolvidas pela 
direção durante o primeiro semestre de 2015 e, em seguida, apresentou o cronograma das ações 
planejadas para o segundo semestre. Foi destacada também a continuidade das ações previstas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional e Humano (2015-2017) do campus de Santo Antônio da Patrulha 
e principais atividades previstas pelas coordenações de curso. 
 

DIVULGAÇÃO DO CAMPUS FURG-SAP NA RÁDIO ITAPUÍ  
 

Em atendimento ao PDHI 2015-2017, a partir do segundo semestre de 2015, o Campus FURG-

SAP passou a ter uma participação especial em programa da Rádio Itapuí. Todas as primeiras quartas-

feiras de cada mês, a partir das 8 horas e 30min, num programa de entrevistas patrocinado por 

empresários locais, servidores e acadêmicos divulgaram os cursos oferecidos pela FURG em Santo 

Antônio da Patrulha, bem como as principais atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

EVENTO CIENTÍFICO MARCOU O INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE NO 

CAMPUS FURG-SAP  
 

No dia 2/08, teve início o evento científico do projeto Casadinho/PROCAD, referente à Chamada 

Pública do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT/CNPq/MEC/CAPES - 06/2011 com uma intensa 

programação constituída por palestras, minicursos e apresentações de trabalhos orais, além de reuniões 

de avaliação (Figura 69).  

O evento foi organizado pelos professores doutores Ednei Gilberto Primel (Pró-reitor de 

Pesquisa e Pós-graduação) e Fabio Ferreira Gonçalves (EQA), técnicas Lenise Guimarães de Oliveira e 

Márcia Helena Scherer Kurz, direção do Campus FURG-SAP e grupo PET FURG-SAP, contando com a 

presença de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
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Figura 69 – Professor doutor Ednei Gilberto Primel apresentando os resultados do projeto Casadinho para pesquisadores, 

docentes e estudantes. 

 

FEIRA DAS PROFISSÕES DA ESCOLA MÃE ADMIRÁVEL 
 

Dia 6 de agosto, os professores doutoress Jorge Gamarra, Marcelo Badejo e Edison do Valle, da 

Escola de Química e Alimentos (EQA/FURG) participaram da Feira das Profissões da Escola de Educação 

Básica Mãe Admirável, localizada na capital do Estado. 

Na oportunidade, os docentes do Campus FURG-SAP divulgaram os cursos de graduação 

oferecidos na Universidade Federal do Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha. 

 

FEIRA DAS PROFISSÕES DO COLÉGIO MADRE BÁRBARA 
 

  No dia 6 de agosto, foi a vez também da visita ao Colégio Madre Bárbara, situado na na cidade 

de Lajeado (RS).  

  Desta vez, o Campus FURG-SAP foi representado pelo professor doutor Manoel Leonardo 

Martins, da Escola de Química e Alimentos (EQA/FURG), que procedeu uma explanação aos estudantes 

do ensino médio sobre a FURG e sobre os cursos de Engenharia Agroindustriais e Licenciatura em 

Ciências Exatas, oferecidos em Santo Antônio da Patrulha. 

 

REUNIÃO DA DIREÇÃO E SERVIDORES NO INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE 
 

Dia 17 de agosto, a direção do Campus FURG-SAP promoveu uma reunião geral com todos os 

servidores (docentes e técnicos) do campus FURG-SAP. Na oportunidade, o professor Antônio Valente 

fez um relato das atividades realizadas no primeiro período letivo de 2015 e apresentou um cronograma 

com as ações principais previstas para o segundo semestre. Destacou também o estágio das obras 
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executadas pela PROINFRA na Unidade Bom Princípio e ratificou a importância do Plano de 

Desenvolvimento Humano e Institucional do Campus FURG-SAP (2015-2017). Por fim, foi apresentado 

um vídeo sobre o Campus FURG-SAP e relatadas outras iniciativas para a divulgação do campus. 

 

CONSTRUÇÃO E LANÇAMENTO DO NOVO SITE DO CAMPUS FURG-SAP   
 

Ainda no dia 25 de agosto, foi lançado o novo site do Campus FURG-SAP (Figura 70).  

O trabalho foi executado pelo professor doutor Edson Cordeiro do Valle (EQA/FURG), 

coordenador do curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias com apoio da direção do 

campus. O site pode ser visto em http://www.sap.furg.br e também integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento Humano e Institucional do Campus FURG-SAP (2015-2017) 

 

 
Novo site do campus FURG-SAP. 

Figura 70 – Campus FURG-SAP desenvolveu um novo site para divulgação institucional e atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 

CRIAÇÃO DO VÍDEO INSTITUCIONAL FURG-SAP 
 

No mês de agosto, foi também apresentado à comunidade acadêmica um vídeo sobre o Campus 

FURG-SAP destinado a apoiar as ações de divulgação da FURG na região.   

O referido vídeo foi desenvolvido pelo Setor de Comunicação Social da FURG, a partir da 

solicitação da direção do Campus FURG-SAP e abordou aspectos da instituição e dos cursos oferecidos 

em Santo Antônio da Patrulha.  

 

MELHORIAS NO LABORATÓRIO DE FÍSICA 
 

No mês de agosto, foram procedidas reformas na instalação elétrica do laboratório de Física da 

Unidade Cidade Alta, como por exemplo, modificação das tomadas existentes nas bancadas de 

http://www.sap.furg.br/
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atividades discentes, seguindo orientações da professora Rosângela Mengotto Costa do IMEF/FURG 

(Figura 71). 

 

 
Figura 71 - Alunos de Licenciatura em Ciências Exatas em atividades no laboratório de física da Unidade Cidade Alta. 

 

CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA  
 

Também na primeira quinzena de agosto, com o apoio da direção do Campus FURG-SAP, 

foi criado o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática (LEPEMAT) com a 

finalidade de constituir um ambiente privilegiado de “fazer” e “pensar” Matemática, 

promovendo um enriquecimento significativo no desenvolvimento matemático dos 

licenciandos em Ciências Exatas. 

 Segundo a professora doutora Karin Ritter Jelinek (IMEF/FURG), coordenadora adjunta 

do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas e responsável pelo projeto, a iniciativa teve for 

finalidade promover a integração entre as duas áreas que compõem a formação inicial do 

professor de matemática: a área teórica, responsável pela compreensão profunda dos 

conceitos matemáticos; e a área de formação pedagógica.  

O LEPEMAT também atua na melhoria da formação continuada de professores que 

ensinam Matemática na região, promovendo a integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 O laboratório contribui ainda para a instrumentalização dos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas com metodologias de ensino alternativas, objetivando uma 

qualificação dos processos de ensino e de aprendizagem; na formação de licenciados com perfil 
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investigativo, próximos das pesquisas relacionadas à área da Educação em Ciências; na ações 

destinadas a aproximar a Universidade das escolas da rede básica de ensino da região, 

proporcionando a troca de experiências entre professores e licenciandos do Campus FURG-SAP 

com os professores e alunos das escolas.  

Da mesma forma, os docentes e técnicos responsáveis pelo LEPEMAT, promovem 

atividades de formação continuada para professores que ensinam Matemática na Rede Básica 

de Ensino na região e participam de ações de pesquisa e extensão do Campus FURG-SAP. 
 

 
Figura 72 – Estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas em atividades no LEPEMAT. 

 

PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP CORSAN 
 

No dia 19 de agosto, representantes do Campus FURG-SAP participaram do Workshop FURG e 

Companhia Riograndense de Saneamento - Mapeando Competências, realizado no Campus Carreiros.  

O evento foi organizado pela PROPESP/FURG e pelo Comitê de Ciência Tecnologia e Inovação da 

FURG em parceria com a CORSAN, com o intuito de mapear as competências institucionais, promovendo 

o encontro de pesquisadores e empresas.  
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MOBILIZAÇÃO PARA O TURISMO EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
 

No dia 25/08, o diretor do Campus FURG-SAP participou de uma reunião no gabinete do prefeito 

municipal de Santo de Santo Antônio da Patrulha, Paulo Bier, para debater uma proposta destinada a 

desenvolver o turismo na cidade (Figura 73).  

Na ocasião, estiveram presentes também o Vice-prefeito, Armindo Ferreira de Jesus, o 

Secretário de Cultura, Turismo e Esportes, Marcelo Gaúcho, o Secretário da Gestão e Planejamento, José 

Carlos Oliveira, a Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Glória Terra, o Presidente do 

Conselho de Turismo, Antônio Carlos Britto, a Presidente da ACISAP, Carmen Monteiro. 

Como resultado da reunião foi definida a criação de um roteiro turístico, detalhado 

posteriormente pelo professor Antonio Valente e que abordou os segmentos histórico-cultural, lazer, 

terceira idade e estudantil, além do Caminho Gaúcho de Santiago. 

 

 
Figura 73 - Direção do Campus FURG-SAP e lideranças municipais em reunião sobre o desenvolvimento 

turístico do município de Santo Antônio da Patrulha. 

 

REVISÃO E IMPRESSÃO DO FOLDER DO CAMPUS FURG-SAP  
 

Ainda no mês de agosto, a direção do Campus FURG-SAP providenciou uma revisão no texto e 

na arte do folder oficial do Campus FURG-SAP, criado em 2014 pelo Grupo PET FURG-SAP e impresso 

com o apoio da Pró-reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD/FURG). 

O folder (Figuras 74 e 75), onde constam informações sobre a FURG e o Campus FURG-SAP, bem 

como sobre os cursos oferecidos em Santo Antônio da Patrulha é muito utilizado nas atividades de 

divulgação da presença da FURG na região.  
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Figura 74 – Vista externa do folder do Campus FURG-SAP. 

 

 
Figura 75 – Vista interna do folder do Campus FURG-SAP. 

 

SEMANA ACADÊMICA DAS ENGENHARIAS AGROINDUSTRIAIS 2015 
 

No dia 14/09, teve início a Semana Acadêmica das Engenharias Agroindustriais (SAEA) no 

Campus FURG-SAP (Figura 76). 

A programação ocorreu no período de 14 a 19 de setembro na Unidade Cidade Alta e contou 

com inúmeras palestras e mini-cursos. Foi uma realização do Diretório Acadêmico das Engenharias 

Agroindustriais Agroquímica/Indústrias Alimentícias, com apoio das coordenações de curso, direção do 

Campus, Grupo PET FURG-SAP e Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE-FURG), reunindo estudantes 

e profissionais da área, bem como representantes de indústrias atuantes no setor da engenharia voltada 

ao agronegócio no Brasil.  

O objetivo do evento foi oportunizar um conhecimento técnico complementar aos conteúdos 

previstos na grade curricular dos referidos cursos de graduação, além de possibilitar um maior contato 

do meio acadêmico com diferentes setores da agroindústria e do agronegócio e com a sociedade em 

geral.  

Entre os temas abordados na programação, destacaram-se gestão agroindustrial, marketing no 

agronegócio, cadeias produtivas de sementes de hortaliças e bebidas, empreendedorismo, agregação de 
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valor a produtos e commodities, processamento industrial, tratamento de efluentes, qualidade de 

processo, programação de computadores e cadeia de suprimentos e logística. 

 

 
Figura 76 - As engenheiras agroindustriais Hortênsia Maciel e Paula Ferreiras, graduadas no Campus FURG-SAP, 

realizaram palestras na Semana Acadêmica das Engenharias Agroindustriais. 

 

PARTICIPAÇÃO NA 38ª EXPOINTER 
 

Com a finalidade de divulgar os cursos da FURG oferecidos em Santo Antônio da Patrulha e 

oportunizar um contato direto dos estudantes com empresas do setor do agronegócio, no período de 29 

de agosto a 6 de setembro, docentes, técnicos e acadêmicos do Campus FURG-SAP participaram da 

EXPOINTER 2015 - Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos 

Agropecuários, em Esteio, RS (Figura 77). O evento é reconhecido como um dos maiores do mundo no 

gênero e considerado a maior feira a céu aberto da América Latina.  

Durante quatro dias, as várias equipes representando o Campus FURG-SAP visitaram também os 

meios de comunicação para consolidar a presença da instituição na região metropolitana de Porto 

Alegre e falar sobre os cursos de Engenharia Agroindustrial inéditos no país. 

Por outro lado, os professores doutores Marcelo Silveira Badejo, Edson Cordeiro do Valle, Carlos 

Honorato Schuch Santos e Manoel Leonardo Martins, acompanhados do diretor do Campus, professor 

doutor Antonio Valente, realizaram palestras junto às instalações do SIMERS (Sindicato das Indústrias de 

Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul.  

Durante as visitas, os acadêmicos dos Cursos de Engenharia Agroindustrial e Ciências Exatas 

foram acompanhados também pelo professor doutor Rodrigo Lages e Silva e pelos técnicos em 

educação Mariele de Almeida Lanes e Lizandro Mello Pereira.  
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Figura 77 - Equipe do Campus FURG-SAP em atividade durante a 38ª. EXPOINTER. 

 

CURSOS DE ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL SÃO DIVULGADOS EM 

TELEJORNAL NACIONAL 
 

Durante a realização da 38ª. EXPOINTER, servidores e acadêmicos da FURG-SAP realizaram 

visitas aos inúmeros meios de comunicação presentes no evento para divulgar a presença da FURG na 

Região Metropolitana de Porto Alegre. Como um dos resultados deste trabalho, os cursos de Engenharia 

Agroindustrial da FURG, inéditos no Brasil, foram abordados numa reportagem do telejornal nacional da 

Rede Bandeirantes, que tratava sobre a expansão do emprego no setor agropecuário. A matéria pode 

ser vista em https://www.youtube.com/watch?v=Bp2Cc2DGV0U. 

 

ATIVIDADES EM PARCERIA COM O COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE 
 

Durante os meses de setembro e outubro, dando continuidade a parceria firmada entre o 

Campus FURG-SAP e o Colégio Militar de Porto Alegre, ocorreu uma série de atividades para estudantes 

da tradicional escola da capital, acadêmicos da FURG em Santo Antonio da Patrulha e alunos do ensino 

médio do município. Destaque para a oficina sobre lançamentos de foguetes produzidos com garrafas 

PET e impulsionados com água, ministrada pelo estudante do Mestrado Nacional Profissional em Ensino 

de Física, professor Victor Sardinha Bexiga e pelo professor Luis Carlos Gomes, ambos docentes do 

Colégio Militar (Figura 78). Os lançamentos dos foguetes foram acompanhado por registros em vídeos, 

usando o programa Tracker e destinou-se à análise da trajetória do artefato pelo professor doutor 

Fernando Kokubun (IMEF/FURG).  

Outra ação no mês de outubro foi a realização de curso de extensão em Física Moderna, 

ministrado pelo professor doutor Fernando Kokubun (IMEF-FURG) e o curso sobre Robótica sob a 

responsabilidade do professor doutor Luciano Silva da Silva (C3-FURG), ambos para alunos do Colégio 

Militar.   
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Figura 78 - Oficina sobre Lançamento de foguetes em parceria com o Colégio Militar de Porto Alegre. 

 

PARTICIPAÇÃO NO POLO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

DO DELTA DO JACUÍ 
 

No dia 17 de setembro, em ato no Palácio Piratini, foi formalizada pelo governador do estado 

José Ivo Sartori a consolidação do Polo de Inovação Tecnológica Metropolitana Delta do Jacuí, cuja 

coordenação ficou a cargo de quatro unidades executoras: Universidade Federal do Rio Grande - FURG, 

Fundação Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul – UFRGS e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.   

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG), por intermédio do Campus de Santo Antônio da 

Patrulha (Campus FURG-SAP), ficou responsável pela execução de programas e projetos nas áreas de 

engenharia e meio ambiente, coordenados pelo professor doutor Fábio Gonçalves (EQA/FURG).  

A cerimônia contou com a presença da reitora da FURG, professora Cleuza Maria Sobral Dias, do 

professor Fábio Gonçalves (EQA) e da diretora do Polo Universitário Santo Antonio, Dilce Eclai de Vargas 

Gil Vicente. Na oportunidade, foi enfatizado pelo governador do Estado que os recursos para o Polo 

Tecnológico irão ajudar no desenvolvimento de projetos que resultarão em mais pesquisas, tecnológicas, 

emprego e conhecimento.  

 

TREINAMENTO SISTEMA ARGO SIB-FURG 
 

No dia 21 de setembro, aconteceu no Campus FURG-SAP um treinamento para a utilização do 

Sistema ARGO-SIB-FURG, ministrado pelo bibliotecário João Silveira e promovido em conjunto com o 

Grupo PET-FURG-SAP.  

A iniciativa teve por objetivo capacitar os estudantes para a utilização da biblioteca do Campus 

FURG-SAP, contanto com a participação da bibliotecária Cláudia Maria Gomes da Cunha. 
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PRESIDENTE DA CIENTEC VISITOU FURG-SAP E POLO UNIVERSITÁRIO 
 

No dia 25 de setembro, o presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, Daiçon 

Maciel da Silva, visitou o Polo Universitário Santo Antônio e o Campus FURG-SAP (Figura 79). O 

presidente foi recebido pela coordenadora do Polo Universitário, professora Dilce Eclai de Vargas Gil 

Vicente, pelo diretor do Campus FURG-SAP, professor doutor Antonio Valente (EE/FURG) e pelo 

membro da comissão da Mostra da Ciência e do Conhecimento do município, professor doutor 

Fernando Kokubun (IMEF/FURG). 

Entre os assuntos tratados, recebeu destaque a realização da Semana Estadual de Ciência e 

Tecnologia 2015, versão estadual do evento realizado nacionalmente pelo Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI). 

O presidente da Cientec propôs o estudo de parcerias com a FURG e o Polo para projetos com a 

instituição estadual com o objetivo de apoiar a educação superior no município e oportunizar a troca de 

experiências. 

 

 
Figura 79 - Visita do presidente da CIENTEC ao Polo Universitário e ao Campus FURG-SAP. 

 

OFICINA SOBRE FÍSICA E FOTOGRAFIA NA UFRGS 
 

De primeiro a três de outubro, aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

o 6° Encontro Estadual de Ensino de Física, que reuniu professores e estudantes de Física com o objetivo 

de discutir o ensino dessa disciplina desde o ensino fundamental até o ensino superior. 

Durante o evento, o professor doutor Fernando Kokubun (IMEF/FURG) ministrou a oficina 

“Física e Fotografia”, abordando conceitos da Física por meio do emprego de fotografias, suas 

descrições e justificativas físicas.  
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Na mesma oportunidade, o professor do Colégio Militar de Porto Alegre, Victor Sardinha Bixiga, 

do Mestrado Nacional Profissionalizante no Ensino de Física e orientando do professor Fernando 

Kokubun, ministrou o mini-curso “Ensinando Física com foguetes, por meio uma proposta 

multidisciplinar com aplicação de TICs”. 

 

PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDO DA E PROPOSIÇÃO 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DEFINITIVA DOS CAMPUS FORA DA 

SEDE 
 

A partir de 9 de outubro, conforme Resolução número 16/2015 do Conselho Universitário, a 

direção do Campus FURG-SAP passou a integrar a Comissão Especial para Estudo e Proposição da 

Estrutura Organizacional Definitiva dos Campus Fora da Sede, juntamente com os demais diretores dos 

campus fora da sede. 

 

SEMINÁRIO CONEXÕES DE SABERES 2015 
 

No dia 16 de outubro, o Grupo PET FURG-SAP Conexões de Saberes promoveu no Campus 

FURG-SAP o já tradicional Seminário Conexões de Saberes. O evento (Figura 80) contou com a 

participação dos servidores e discentes e teve como finalidade a apresentação de trabalhos de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos pelos acadêmicos dos cursos de Engenharia Agroindustrial e 

Licenciatura Ciências Exatas no corrente ano.  

Foram também apresentados os trabalhos do campus FURG-SAP inscritos para a 14ª. Mostra da 

Produção Universitária da FURG (MPU) no Campus Carreiros/FURG, em Rio Grande.  

A iniciativa permitiu que a comunidade acadêmica conhecesse e discutisse a produção técnica 

do Campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha.  

 
Figura 80 – Produção acadêmica do Campus FURG-SAP foi apresentada durante o Seminário Conexões de Saberes 2015, 

realizado pelo Grupo PET FURG-SAP 
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MOSTRA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DO CAMPUS FURG-SAP 
 

No período de 13 a 16 de outubro, o Grupo PET FURG-SAP 

realizou também a “Mostra da Produção Acadêmica” (Figura 81) 

com a exposição de banners referente aos trabalhos de ensino, 

pesquisa e extensão produzidos no Campus FURG-SAP.  

A atividade teve por objetivo permitir que os servidores e 

estudantes conheçam mais detalhadamente os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos em Santo Antônio da Patrulha.  

Durante a mostra, inúmeros trabalhos produzidos nos 

últimos doze meses foram dispostos em expositores ao longo dos 

corredores da Unidade Cidade Alta. 

 

 

 

Figura 81 – Cartaz de divulgação da Mostra da Produção Acadêmica do Campus FURG-SAP. 

 

PROFESSOR DA FURG-SAP INTEGROU COMITÊ ORGANIZADOR DE 

IMPORTANTE CONGRESSO INTERNACIONAL 
 

No período de 19 a 22 de outubro, o professor doutor Jorge Tello-Gamarra (EQA/FURG), 

coordenador adjunto do curso de Engenharia Agroindustrial, integrou o comitê organizador do XVI 

Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia/ALTEC (Figura 82).  

O evento liderado pelo Núcleo de Gestão da Inovação Tecnológica (NITEC) da UFRGS foi 

realizado em Porto Alegre pela Associação Latino-Americana de Gestão Tecnológica ALTEC, uma 

instituição fundada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) há mais de 29 anos, com a 

finalidade de incentivar e fortalecer as redes de conhecimento nas áreas de gestão de tecnologia entre 

os países.  

 Durante a programação foram abordadas as novas conquistas da ciência, pesquisa e 

desenvolvimento, promovidos três painéis, workshops e mais de trezentas apresentações de artigos 

científicos vindos de dezesseis países, no contexto da inovação social, projetos voltados à redução de 

desigualdade, sustentabilidade e responsabilidade econômica ademais outros assuntos da área.  
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Figura 82 - Professor Jorge Tello-Gamarra integrou o comitê organizador do XVI Congresso Latino-Iberoamericano 

de Gestão da Tecnologia. 

 

GRADUANDAS DA ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL APRESENTARAM 

TRABALHOS EM CONGRESSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DE GESTÃO 

TECNOLÓGICA 
 
Durante o XVI Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia - ALTEC XVI, da 

Associação Latino-Americana de Gestão Tecnológica (19 a 22 de outubro), a Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) esteve representada pelo Centro de Estudos em Dinâmica Agroindustrial (CEDAI) do 

Campus FURG-SAP, com os trabalhos das graduandas em engenharia agroindustrial Mônica Oliveira e 

Jéssica Gomes (Figura 83).  

Os artigos intitulados “Trajetórias tecnológicas dos Biocombustíveis para aviação: o caso das 

algas” e “As novas trajetórias tecnológicas dos biocombustíveis para aviação”, foram desenvolvidos 

pelas acadêmicas em coautoria com os professores doutores Jorge Tello-Gamarra e Marcelo Badejo 

(EQA/FURG), quem também participaram do congresso como moderadores de quatro sessões. 
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Figura 83 - Representantes do Campus FURG-SAP no ALTEC 2015. 

 

VISITA À CIENTEC 
 
No dia 19/10, o diretor do Campus FURG-SAP, professor doutor Antônio Valente e a 

coordenadora do Polo Universitário Santo Antônio, professora Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente, 
representaram a Universidade Federal do Rio Grande e o Polo Universitário Santo Antônio na cerimônia 
de abertura do “Ciclo de Seminários Técnicos”, promovido pela Fundação de Ciência e Tecnologia 
(CIENTEC). 

Logo após o evento, os professores foram recebidos pelo presidente da CIENTEC, Daiçon Maciel 
da Silva, para retribuir a visita que o gestor da fundação realizou ao campus e ao polo, bem como dar 
continuidade às tratativas de parceria entre as duas instituições (Figura 84). 
 

 
Figura 84 - Direção do Campus FURG-SAP e coordenação do Polo Universitário Santo Antonio em visita à CIENTEC. 
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PARTICIPAÇÃO NOS SEMINÁRIOS DA CIENTEC 
 
No período de 19 a 22 de outubro, acadêmicos, técnicos e docentes do campus FURG-SAP 

deram sequência às atividades da FURG junto ao CIENTEC, participando desta vez de um ciclo de 
palestras promovido pela entidade e que integrou a programação da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, coordenada pelo Ministério da Educação. 
 

1° SEMINÁRIO SABERES E EXPERIÊNCIAS DA AÇÃO DOCENTE  
 

No dia 15 de outubro, o Diretório Acadêmico da Licenciatura em Ciências Exatas, sob a 

orientação dos professores doutores Karin Jelinek (IMEF/FURG), Patrícia Ignácio (IE-FURG) e Rene 

Baltazar (IMEF/FURG), organizou o 1° Seminário “Saberes e Experiências da Ação Docente: perfil, 

formação e trajetórias” em comemoração ao Dia do Professor (Figura 85).  

Na oportunidade, foram discutidos o perfil e a formação do docente que atua hoje nos ensinos 

médio e tecnico, bem como, diferentes possibilidades de práticas pedagógicas diferenciadas no ensino 

fundamental, através dos projetos desenvolvidos pelos professores da FURG, em parceria com as 

escolas de educação básica da região.  

A programação contou com a presença dos professores doutores Sandra de Oliveira e André Luis 

Viegas, da Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha que discorreram sobre a temática “Pensando o 

perfil do professor nos Ensino Médio e Técnico nos tempos atuais”.   

Dando continuidade à programação, os professores Rosimeri da Silva Dias Misael Tedesco 

Fischer da Rede Pública Estadual e Municipal, que integram o Programa de Iniciação em Ciências, 

Matemática, Engenharias, Tecnologias Criativas e Letras – PICMEL/FAPERGS apresentaram relatos de 

experiências acerca do Projeto Altas Habilidades em Matemática: incentivando potenciais no Ensino 

Fundamental, sob coordenação da professora doutora Karin Jelinek (IMEF/FURG). 

 

 
Figura 85 – Registro do 1° Seminário “Saberes e Experiências da Ação Docente: perfil, formação e trajetórias” 
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CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS 
 

Em outubro de 2015, a Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGEP/FURG) 

autorizou a contratação de três estagiárias para atuar no campus FURG-SAP. Após a seleção das 

candidatas inscritas, as mesmas passaram a atuar junto à secretaria do campus, coordenações de curso 

e apoio à direção. 

 

FEIRA DAS PROFISSÕES EM OSÓRIO, RS 
 

Dando continuidade às ações do Plano de Desenvolvimento Institucional e Humano (PDIH 2015-

2017) do campus FURG-SAP e buscando contribuir com o programa institucional da FURG “Universidade 

Aberta”, servidores e estagiários da Universidade Federal do Rio Grande que atuam em Santo Antônio 

da Patrulha participaram no dia 21 de outubro da Primeira Feira das Profissões na cidade de Osório/RS.  

O evento, inédito no município, foi uma realização da Prefeitura Municipal de Osório e teve por 

finalidade divulgar à população, especialmente para estudantes do ensino médio, as instituições de 

ensino superior presentes na região.  

O Campus FURG-SAP esteve presente com um estande planejado pela direção, onde os 

visitantes receberam orientações e folhetos sobre os cursos oferecidos pela FURG (Figura 86). 

 

 
Figura 86 – Estande do Campus FURG-SAP na Feira das Profissões 2015 na cidade de Osório/RS. 

 

VII MOSTRA DE CIÊNCIAS E DO CONHECIMENTO 
  

Aconteceu no dia 22/10, com grande sucesso e público, a VII Mostra de Ciências e do 

Conhecimento (Figuras 87 e 88), realizada de forma conjunta pela Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), representada pelo Campus FURG-SAP, pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e 
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pelo Polo Universitário Santo Antônio.  

O evento que ocorre desde 2009, com a chegada dos cursos presenciais da FURG na cidade e 

parceria da Secretaria Municipal de Educação, conta desde 2011 com o apoio financeiro do CNPq, 

coincidindo a sua realização com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento nacional 

promovido pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação.  

O Campus FURG-SAP é representado na comissão organizadora pelo professor doutor Fernando 

Kokubun (IMEF/FURG), um dos idealizares do evento. 

Em 2015, a Mostra foi realizada no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santo Antônio da 

Patrulha e contou com mais de sessenta trabalhos, representando as escolas públicas do município, 

desde da Educação Infantil até o Ensino Médio.  

A avaliação dos trabalhos foi realizada por uma comissão de trinta e sete pessoas, entre 

docentes, técnicos e acadêmicos da FURG, procedentes do Campus Carreiros e do Campus FURG-SAP, 

bem como docentes convidados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

 
Figura 87 - Abertura da Mostra da Ciência e do Conhecimento 2015 em Santo Antônio da Patrulha, RS. 

 

 
Figura 88 - Vista parcial da Mostra da Ciência e do Conhecimento 2015. 
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14ª MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA DA FURG 
 

Uma representação do campus FURG-SAP esteve presente no Campus Carreiros/sede FURG para 

participar da 14ª Mostra da Produção Universitária (MPU) no período de 26 a 29 de outubro.  

Durante o evento, os acadêmicos dos cursos de Engenharia Agroindustrial e Licenciatura em 

Ciências Exatas apresentaram inúmeros artigos referentes às pesquisas desenvolvidas e trabalhos de 

ensino e extensão realizados. Integraram também a equipe do Campus FURG-SAP os estudantes do 

Diretório Acadêmico das Engenharias Agroindustriais e integrantes do Grupo PET FURG-SAP, bem como 

docentes e técnicos em educação (Figura 89). 

 

 
Figura 89 - Equipe do Campus FURG-SAP no embarque para a 14ª. MPU no Campus Carreiros, FURG-Rio Grande. 

 

30ª MOSTRATEC E DA SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

2015  
 

No dia 27 de outubro, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) esteve representada pelo 

Campus FURG-SAP na aberta da Mostra Brasileira e Internacional de Ciência e Tecnologia, MOSTRATEC, 

Figura 90, bem como na abertura da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, na FENAC, em Novo 

Hamburgo. 

A MOSTRATEC, uma feira de ciência e tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato, 

é um dos principais eventos educacionais do país e da América Latina. Destina-se a apresentação de 

projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano, realizados por jovens cientistas do 

ensino médio e da educação profissional de nível técnico.  

A comissão do campus FURG-SAP, coordenada pela professora Darlene Arlete Webler 

(ILA/FURG), foi constituída pela direção, servidores e estudantes, que juntamente com a Fundação 

Liberato, estão iniciando um trabalho de parceria para divulgação da FURG no Vale do Sinos. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777737U2
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Figura 90 - Comissão do Campus FURG-SAP na abertura da MOSTRATEC e da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 2015. 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Nos dias 28 e 29 de outubro, a Universidade Federal do Rio Grande, através do campus FURG-

SAP participou do Seminário Internacional de Educação Tecnológica, promovido pela Fundação Liberato 

em Novo Hamburgo, RS (Figura 91). A representação do Campus FURG-SAP, coordenada pela professora 

doutora Darlene Arlete Webler (ILA/FURG), contou com a participação dos acadêmicos de Engenharia 

Agroindustrial, Dainane Blank, Daniela Koch e Juliano Justin que apresentaram trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos por alunos e professores do Grupo de Pesquisa em Produtos Naturais.  

 

 
Figura 91 - Docentes, técnicos e estudantes do Campus FURG-SAP no Seminário Internacional de Educação Tecnológica 2015. 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777737U2
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SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA 
 

 

Entre os dias 23 e 29 de outubro foi realizado no 

Campus FURG-SAP a Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca com o tema: Informação e Conhecimento em Prol 

da Solidariedade.  

O evento, promovido pelo Sistema de Bibliotecas da 

FURG, apresentou uma exposição de banners sobre a história 

das bibliotecas do SiB, “pegue e leve” de livros e a campanha 

de arrecadação de água mineral e produtos de higiene e 

limpeza em prol dos atingidos pelas chuvas (Figura 92).  

A realização da atividade foi coordenada pelos 

bibliotecários do Campus FURG-SAP Claudia Maria Gomes da 

Cunha e João Paulo Borges da Silveira  

 

 

 

 

 
Figura 92 – Arrecadação de donativos foi uma das atividades da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. 

 

DIVULGAÇÃO DO CAMPUS FURG-SAP NO LITORAL NORTE 
 

Durante o mês de outubro, dando continuidade ao Projeto Feira das Profissões Itinerante 

(segunda etapa) que integrou as ações do Plano de Desenvolvimento Institucional e Humano (PDIH) do 

Campus FURG-SAP (2015-2017) e ao programa institucional da FURG “Universidade Aberta”, foram 

realizadas inúmeras visitas às escolas do ensino médio do litoral norte do Rio Grande do Sul, entre elas 

as escolas de Santo Antônio da Patrulha, Caraá, Rolante e Riozinho (Figura 93).  

A equipe do campus FURG-SAP, constituída pelos professores doutores Antonio Valente 

(EE/FURG), Rodrigo Lages e Silva (ICHI/FURG), Manoel Leonardo Martins (EQA/FURG), Charles dos 

Santos Guidotti (IMEF/FURG), o assistente em administração Lizandro Mello Pereira e os acadêmicos 

Afonso Henrique da Silva Júnior, líder do Grupo PET FURG-SAP, Gabriel Campos  e Mariana Tozato, 

divulgou os cursos de Engenharia Agroindustrial e Licenciatura em Ciências Exatas e os programas de 

assistência ao estudante oferecidos pela instituição, conversou com professores e respondeu inúmeras 

dúvidas dos estudantes sobre o Enem, Sisu e a própria FURG.  

Durante as visitas, os estudantes do terceiro ano do ensino médio foram convidados a conhecer 

as instalações do campus e participar de atividades junto aos laboratórios de Química, Matemática e 

Física.  Além disso, preencheram questionários que subsidiaram o Projeto Estação FURG – o Caminho 

para a Universidade, edição 2015.  
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Figura 93 - Divulgação do Campus FURG-SAP nas escolas de ensino médio do litoral norte do RS. 

 

CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS DA REGIÃO 
 

Também no mês de outubro, a direção do Campus FURG-SAP concluiu o Banco de Dados com a 

relação de todas as escolas de ensino médio da região de Santo Antônio da Patrulha, bem como 

municípios situados numa área de influência do campus determinada a partir de um raio de 100km do 

Campus FURG-SAP. O trabalho realizado pelo servidor Lizandro Mello visou subsidiar todas as ações 

destinadas a divulgar a FURG na região metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Vale do Paranhana, 

Serra entre outras. 

 

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA FURG NO CAMPUS FURG-SAP 
 

Em outubro, a direção do Campus FURG-SAP fortaleceu a divulgação de aspectos institucionais 

da FURG, entre eles missão, visão, bem como deu continuidade à divulgação dos cursos de graduação 

nas escolas de ensino médio de Santo Antonio da Patrulha. Foram confeccionados banners para a 

Unidade Cidade Alta do Campus FURG-SAP e para as escolas municipais com ensino médio (Figura 94). 
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Figura 94 – Banners complementam o material para a divulgação da FURG na região. 

 

ENCARTES SOBRE O CAMPUS FURG-SAP E POLO UNIVERSITÁRIO NOS 

JORNAIS DA REGIÃO 
 

No dia 4/11, foi realizado no saguão do Campus Furg-SAP, o lançamento do primeiro encarte no 

jornal Folha Patrulhense sobre as atividades da Universidade Federal do Rio Grande na região de Santo 

Antônio da Patrulha (Figuras 95 e 96). 

A iniciativa da direção do Campus FURG-SAP e da coordenação do Polo Universitárioa Santo 

Antônio teve o apoio da Pró-reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD/FURG), e integrou as 

ações do Plano de Desenvolvimento Humano e Institucional (PDHI 2015-2017) com a finalidade de 

consolidar a imagem da Universidade na região metropolitana de Porto Alegre, divulgando os cursos de 

graduação oferecidos.  

O encarte abordou as atividades da FURG na forma de cursos presenciais no município, bem 

como os cursos à distância oferecidos junto ao Polo Universitário Santo Antônio e foi distribuído em 

jornais das cidades de Santo Antônio da Patrulha, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí. 

Durante o mês de dezembro, foram produzidos o segundo e terceiro encartes sobre o Campus 

FURG-SAP e o Polo Universitário Santo Antônio.  

A série de três encartes foram desenvolvidos pelo diretor do Campus FURG-SAP, professor 

Antonio Valente (EE/FURG) e pela professora Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente, com o apoio do jornalista 

Márnei Consul e buscou incrementar o preenchimento das vagas no Campus FURG-SAP e no Polo 

Universitário. 
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Figura 95 - Diretor do Campus FURG-SAP Antônio Valente e coordenadora do Polo Universistário Santo Antônio, professora Dilce 

Eclai de Vargas Gil Vicente no lançamento do primeiro encarte nos jornais do Grupo Folha Patrulhense. 

 

 

 

Figura 96 - Primeiro encarte sobre o Campus FURG-SAP e Polo Universitário Santo Antônio. 

 

DIRETOR DA UERGS VISITOU O CAMPUS FURG-SAP 
 

Na tarde do dia 11 de novembro, o Campus FURG-SAP recebeu a visita do diretor da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Região I, professor doutor Vinicius Curcio (Figura 97).   

Na oportunidade, o professor visitante foi recebido pelos professores Antônio Valente 

(EE/FURG), diretor do Campus FURG-SAP, Carlos Honorato Schuch Santos (EQA/FURG), Dilce Eclai de 

Vargas Vicente, Diretora do Polo Universitário, e pelos técnicos em educação Lizandro Mello e Gabriel 

Feichas Alves (PRAE/FURG), que mostraram as instalações da Unidade Cidade Alta e da Unidade Bom 

Princípio.  
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Na Unidade Cidade Alta, o diretor da UERGS conheceu os vários laboratórios de Química, Física e 

Matemática, registrando imagens das diversas instalações.  

Posteriormente, a equipe deslocou-se até a unidade Bom Princípio onde foram mostradas as 

instalações do Centro Tecnológico e as obras das novas edificações em andamento.  

Durante a visita, foram avaliadas propostas de parceria entre a UERGS e a FURG, entre elas a 

formação de um grupo de estudo para avaliar a possibilidade do oferecimento de uma especialização 

conjunta em gestão pública no Campus FURG-SAP. Ficou também acertada uma visita da direção do 

campus FURG-SAP ao campus da UERGS localizado em Porto Alegre. 

 

 
Figura 97 - Campus FURG-SAP recebeu visita do diretor da UERGS para formalização de parcerias. 

 

CAMPUS FURG-SAP RECEBEU COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA 

FURG  
 

No dia 22/10, o Campus FURG-SAP recebeu a visita do Comitê Assessor de Planejamento da 

FURG que coordenou a proposta do PDI Institucional para o período de 2015-2018 (Figura 98).  

Durante o evento, o pró-reitor de planejamento e administração (PROPLAD/FURG), Mozart 

Tavares Martins Filho, fez um histórico da FURG e dos planos de desenvolvimento institucionais 

anteriores. Em seguida, apresentou a metodologia para o trabalho de 2015, desenvolvida na forma de 

grandes eixos como ensino, pesquisa, extensão entre outros.  

Estiveram também presentes na ocasião o pró-reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

(PROGEP/FURG), Ronaldo Piccioni Teixeira e vários servidores que integram o referido comitê. 
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Figura 98 - Pró-reitor de planejamento e administração, Mozart Tavares Martins Filho, fez um histórico da FURG e dos planos de 

desenvolvimento institucionais anteriores. 

 

CAMPUS FURG-SAP E O PDI 2015-2018 DA FURG 
 

No dia 13/11, docentes, técnicos e representantes do corpo discente do Campus FURG-SAP, 

reuniram-se para desenvolver a proposta local de contribuição ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional da FURG para o período de 2015-2018 (Figura 99).  

Na ocasião, o diretor do campus FURG-SAP, professor doutor Antonio Valente (EE/FURG), 

abordou inicialmente um histórico sobre as contribuições anteriores do campus FURG-SAP ao PDI, 

acontecidas em 2010, 2011 e 2014. Logo após, relatou a metodologia adotada pelo Comitê Assessor de 

Planejamento da FURG, apresentada para a comunidade acadêmica de Santo Antônio da Patrulha, no 

dia 22, sob a coordenação do pró-reitor de planejamento e administração Mozart Tavares Martins Filho. 

Em seguida, foi apresentada e aprovada a metodologia local para o trabalho e passaram a ser 

relacionados e registrados os objetivos gerais do campus FURG SAP para serem integrados ao PDI 

institucional (eixos Ensino, Pesquisa e Extensão).  

O grupo de trabalho desenvolveu suas considerações a partir de um estudo preliminar realizado 

pela Comissão Interna de Planejamento e Avaliação – CIAP, cujas reuniões acontecam nos dias 5 e 11 de 

novembro. A mencionada comissão foi constituída pelos seguintes servidores e estudantes, convidados 

pela direção do Campus FURG-SAP: a) docentes: Antônio Luís Schifino Valente; Carla Eliete Iochims dos 

Santos; Carlos Honorato Schuch Santos, Edson Cordeiro do Valle, Jorge Tello Gamarra, Karin Ritter 

Jelinek, Manoel Leonardo Martins; Patricia Ignacio. b) técnico-administrativos em educação: Daiana 

Bastos da Silva; Lizandro Mello, Marcia Victoria Silveira. c) discentes: Ana Carolina Mohr Rosa, Lucas 

Vidal da Silveira, Samuel Fraga da Silva e Sara Silvane de Fraga Silva. 
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Figura 99 - Servidores do Campus FURG-SAP apresentaram contribuições ao do PDI/FURG para o período de 2015-2018. 

 

DIA DO SERVIDOR E ANIVERSÁRIO DA FURG NO CAMPUS FURG-SAP 
 

No dia 17/11, aconteceu no Campus FURG-SAP o evento alusivo ao dia do servidor e ao 

aniversário da FURG (Figura 100). 

Com a presença da reitora da FURG, professora Cleuza Maria Sobral Dias; do pró-reitor de 

Planejamento e Administração, Mozarat Tavares Martins Filho; do pró-reitor de Infraestrutura Marcos 

Antonio Satte de Amarante; do pró-reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Ronaldo Piccioni 

Teixeira e dos servidores e estudantes da comunidade acadêmica local, foram realizadas apresentações 

musicais pelos servidores integrantes do banco de talentos da FURG.  

Na mesma oportunidade, apresentaram-se servidores e estudantes do campus FURG-SAP 

(Figura 101). O evento foi coordenado pela Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

(PROGEP/FURG) e entre as atrações realizadas fez muito sucesso a cabine de fotografias. 
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Figura 100 - Reitora da FURG, professora doutora Cleuza Maria Sobral Dias falou à comunidade acadêmica de Santo Antônio da 

Patrulha no evento de aniversário da FURG e dia do servidor. 

 

 
Figura 101 - Apresentações musicais dos estudantes de Santo Antônio da Patrulha abrilhantam o evento no campus FURG-SAP. 

 

ESTAÇÃO FURG: O CAMINHO PARA A UNIVERSIDADE 
 

No dia 18 de novembro, o campus FURG-SAP recebeu mais de uma centena de estudantes do 

terceiro ano do Ensino Médio dos municípios do Caraá e de Santo Antônio da Patrulha, para a“ 2° 

Estação FURG: o caminho para a Universidade” (Figura 102).   

Durante o evento, coordenado pelas professoras doutoras Patrícia Ignácio (ILA/FURG) e Itiara 

Veiga (EQA/FURG), os alunos puderam vivenciar e experimentar alguns dos conhecimentos 
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universitários vinculados às áreas das Ciências Exatas e da Engenharia Agroindustrial, por meio de 

oficinas desenvolvidas por professores e técnicos da Escola de Química e Alimentos, do Instituto de 

Matemática, Estatística e Física, do Instituto de Educação e da Escola de Engenharia.   

Os estudantes foram recebidos pelos acadêmicos do campus FURG-SAP e divididos em equipes 

de trabalho diferenciadas por cores, para posteriormente transitarem por várias estações temáticas: 

Estação Aromas e Sabores, Estação Magia da Química, Estação Matemática e Jogos, Estação Brincando 

com a Eletrostática, Estação Ciência e Tecnologia, Estação da Cerveja, Estação Explorando a Alquimia e 

Estação Cultural.  

Em seu segundo ano de realização, o Estação FURG contou com a participação de acadêmicos 

que vieram conhecer a universidade através da primeira edição do evento e realizaram suas inscrições 

no projeto por ocasião das visitas dos servidores da FURG nas escolas da região.  

O projeto foi uma ação de extensão que integra a programação institucional “Semana Aberta”, e 

contou com os apoios da Pró-reitora de Graduação (PROGRAD/FURG) e da Pró-reitoria de Planejamento 

e Administração (PROPLAD/FURG). 

 

 
Figura 102 - Equipe de docentes e estudantes responsável pela realização do projeto Estação FURG 2015. 

 

PLANEJAMENTO DA ACOLHIDA CIDADÃ 2016 
 

No dia 19/11, aconteceu a primeira reunião do Campus FURG-SAP para o planejamento da 

Acolhida Cidadã 2016 (Figura 103).  

Com a participação do Grupo PET FURG-SAP, do diretório acadêmico de Ciências Exatas e do 

diretório acadêmico das Engenharias Agroindustriais, que contituiram a comissão organizadora do 

evento para o próximo ano, foram apresentadas e avaliadas várias propostas de atividades, visando a 

elaboração da programação final do evento. 

Durante a reunião que contou também com a presença do diretor do campus FURG-SAP e tutor 
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do Grupo PET FURG-SAP, professor doutor Antonio Valente (EE/FURG) e do representante da 

PRAE/FURG, o pedagogo Gabriel Feichas Alves, foi aprovada uma programação em duas etapas: Etapa 1 

durante o período de matrículas para esclarecimentos e informações aos novos acadêmicos e seus 

familiares; e Etapa 2,  no início do ano letivo com aulas inaugurais, apresentação de talentos do campus 

FURG-SAP, dinâmica de grupo, campeonato esportivo, caça ao tesouro e cápsula do tempo. Ficou 

também acertada uma festa de encerramento por adesão em local a ser definido em Santo Antônio da 

Patrulha.  

A Acolhida Cidadã, coordenada institucionalmente pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE/FURG), atende à deliberação 164/2010 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração que instituiu o Programa de Acolhida Cidadã/Solidária (PACS) com a finalidade de 

recepcionar e integrar os novos estudantes à vida universitária, observando o disposto na Resolução n. 

008/2004 do Conselho Universitário.  

A Acolhida no Campus FURG-SAP tem recebido nos últimos anos total apoio da PRAE/FURG, 

através do pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor doutor Vilmar Alves Pereira. 

 

 
Figura 103 - Grupo PET FURG-SAP e diretórios acadêmicos planejam a Acolhida 2016 no Campus FURG-SAP. 

 

CAMPUS FURG-SAP REPRESENTOU O BRASIL EM EVENTO DA AGÊNCIA 

INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA 
 

No período de 19 a 23/11, foi realizado no Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal, o 

Technical Meeting on Formulating strategies for keeping accelerator based technologies at the forefront 

of scientific endeavours, com a finalidade de discutir e planejar metas para continuação com a pesquisa 

avançada de aceleradores de íons em aplicações de tecnologia de materiais, Biomedicina, meio 

ambiente e alimentos (Figura 104).  

O eveno foi promovida pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e os pesquisadores 

participantes foram denominados oficialmente pelo órgão nacional que representa esta agência em seu 
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Figura 105 - Akwasi Boateng presente no 

Campus FURG-SAP. 

país de origem.  

A professora Carla Eliete Iochims dos Santos (IMEF/FURG) foi convidada a representar o Brasil, 

juntamente com o pesquisador Paulo F. C. Jobim (UFRGS), e apresentou um seminário com o título Food 

science and technology: a strategic field to IBT contribution, devido a sua pesquisa de feixes de íons 

aplicados à análise elementar de materiais, em especial, os orgânicos, como amostras de alimentos e 

tecidos biológicos em geral.  

 

 
Figura 104 – Professora Carla Eliete Iochims dos Santos, (à esquerda na foto) representou o Brasil no evento internacional de 

energia atômica. 

 

PESQUISADOR SÊNIOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS 

ESTADOS UNIDOS VISITOU CAMPUS FURG-SAP 
 

No dia 20 de novembro, o Campus FURG-SAP 

recebeu a visita do pesquisador Akwasi Boateng, do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Figura 

105).   

O americano realizou uma palestra sobre a 

conversão sustentável de recursos e resíduos da 

agroindústria para a produção de biocombustíveis e energia, 

com foco nos processos de pirólise rápida de biomassa, 

oportunidades, produtos e aplicações. 

A organização do evento esteve sob a 

responsabilidade dos professores doutores Edson Cordeiro 

do Valle (EQA/FURG), coordenador do curso de Engenharia 

Agroindustrial Indústrias Alimentícias, e Juliana da Silveira 

Espíndola (EQA/FURG). O seminário transcorreu na língua 

inglesa e foi aberto a toda a comunidade. 
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CAPACITAÇÃO PARA PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

No dia 26/11, professores da rede de ensino de Gravataí e representantes de Glorinha, Viamão e 

Sapucaia do Sul, participaram do curso de capacitação para a elaboração de projetos, oferecido pelo 

Projeto Rio Limpo e ministrado pelo pedagogo Gabriel Alves (PRAE/FURG), do campus de Santo Antônio 

da Patrulha (Figura 106).  

Os educadores receberam informações sobre plano de bacias, saneamento básico, uso dos 

recursos hídricos e o papel da educação ambiental enquanto transformadora na gestão ambiental.  

O referido projeto conta com o patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras 

Socioambiental, e realizado pela Associação de Preservação da Natureza Vale do Gravataí (APN-VG).  

 

 
Figura 106 - Pedagogo Gabriel Alves, representando o Campus FURG-SAP, em atividades de capacitação ambiental. 

 

DIVULGAÇÃO DO CAMPUS FURG-SAP NO VALE DOS SINOS 
 

Durante os meses de setembro e outubro foi realizado o projeto “Universidade Aberta: rumo à 

FURG-SAP. Um olhar para o Vale dos Sinos e do Paranhana”, coordenado pela professora doutora 

Darlene Webler (ILA/FURG) e contando com a participação de docentes, técnicos e estudantes do 

Campus FURG-SAP. 

 A iniciativa teve por finalidade a divulgação da FURG e dos cursos oferecidos em Santo Antônio 

da Patrulha nas escolas de ensino médio localizadas no Vale dos Sinos (Figuras 107 e 108). 
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Figura 107 – Professora doutora Juliana Silveira Espindola ministrou uma das palestras programadas para as escolas de ensino 

médio do Vale dos Sinos. 

 

 
Figura 108 – Diretor do Campus FURG-SAP, professor doutor Antônio Valente e a professora doutora Darlene Webler (ILA/FURG), 

ministraram palestras na Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt e Escola Estadual de Ensino Médio Polisinos.  
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ENCERRAMENTO DO PROJETO “PERFIL SOCIOECONÔMICO DE SANTO 

ANTÔNIO DA PATRULHA” 
 

No dia 30/11, foi realizado o último encontro do projeto Estudo do Perfil Socioeconômico do 

município, coordenado pelos professores doutores Carlos Honorato Schuch Santos e Marcelo Badejo 

(EQA/FURG) da área de gestão do Campus FURG-SAP (Figura 109). 

O projeto foi realizado por meio de uma parceria entre a Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços de Santo Antônio da Patrulha – ACISAP e Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

juntamente com um grupo de associados.  

No total, foram realizados quinze encontros durante nove meses, onde foram debatidos os mais 

diversos temas relacionados à economia, política, sustentabilidade, marketing e desenvolvimento do 

município.  

O tema do último encontro, foi “Finanças Públicas”, conduzido pelo professor Dr. Ricardo Letizia 

Garcia (UFRGS).  

Uma das potencialidades do município, apontadas no debate, foram o turismo e sua cultura. 

Mas para que o turismo se consolide no município ficou evidente a necessidade de um trabalho 

conjunto entre os setores públicos, privados e a comunidade.  

 

 
Figura 109 - Estudo do Perfil Socioeconômico do município encerrou no mês de novembro, abrindo perspectivas de novas 

iniciativas conjuntas entre a FURG (Campus FURG-SAP) e a ACISAP em 2016. 
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CONFRATERNIZAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS EM 2015  
 

No dia primeiro de dezembro, aconteceu no campus FURG-SAP um evento de confraternização 
pelo encerramento das atividades acadêmicas de 2015.  Para tanto, foi organizado pela direção do 
campus, um almoço na área externa da unidade Cidade Alta, que contou com a presença dos docentes, 
técnicos em educação e praticamente todos os estudantes matriculados nos cursos de Engenharia 
Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Licenciatura em Ciências 
Exatas (Figura 110).  

 
Figura 110 - Servidores e estudantes participaram do evento de confraternização na área externa do Campus FURG-SAP. 

 

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE 

MUNICIPAL 
 

No dia 3/12, aconteceu no Campus FURG-SAP, o encontro de encerramento do Curso de “Ensino 

de Língua Portuguesa no Século 21: desafios e perspectivas”, um projeto de ensino e extensão, 

coordenado pela professora doutora Darlene Webler (ILA-FURG), durante o segundo semestre de 2015 

(Figura 111).  

O curso teve como foco a formação continuada de professores da rede municipal de Santo 

Antônio da Patrulha, especialmente com atuação nas séries finais do Ensino Fundamental.    

Durante a atividade, foi abordado os temas reflexões acerca da educação na 

contemporaneidade, o papel dos docentes da área da Linguagem e a relação entre 

educação/inovação/empreendedorismo.  
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Figura 111 - Professora Darlene Webler e alunos curso de “Ensino de Língua Portuguesa no Século 21: desafios e perspectivas”, 

 

DOAÇÃO DA SOUZA CRUZ PARA O CAMPUS FURG-SAP 
 

O Laboratório de Síntese Orgânica Catalítica do campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha, 

sob a responsabilidade do professor doutor Gilber Ricardo Rosa (EQA), recebeu, dia 3/12, uma doação 

da empresa Souza Cruz, localizada na cidade de Cachoeirinha/RS.   

A doação foi viabilizada por Diego Rosa, funcionário da empresa e doutorando do Programa de 

Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental (PPGQTA), em parceria com Adriana Demoliner e 

Rosete Souza, também funcionárias da Souza Cruz.  

Dentre os vários equipamentos e vidrarias recebidos, destacaram-se seis cromatógrafos gasosos 

e um espectrofotômetro de UV-Visível, que contribuirão para a consolidação do Centro Tecnológico da 

Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP.  

 

2O. FÓRUM DOS GRUPOS PET DA FURG 
 

No dia 5 de dezembro, o Campus FURG-SAP foi representado pelo Grupo PET FURG-SAP no 2º 

Fórum dos Grupos PET da FURG, realizado no no Prédio das Artes, Campus Carreiros (Figura 112).  

O evento foi uma realização da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/FURG) com os objetivos 

de promover um espaço de avaliação conjunta e de interlocução sobre os grupos do Programa de 

Educação Tutorial (PET), no âmbito da Universidade e no contexto nacional, e proporcionar a integração 

entre os doze grupos da Instituição.   
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Figura 112 - Representantes do PET FURG-SAP junto ao 2º Fórum dos Grupos PET da FURG 

 

PROPOSTA DE DIRETIZES PARA O USO DE VIATURAS NO CAMPUS FURG-

SAP 
 

No dia 2/12 foi realizado um encontro no Campus FURG-SAP da direção do campus, professor 

Antonio Valente; chefe da secretaria, Daiana Bastos e representantes da PROINFRA/FURG, Jaci Alfredo 

Carvalho Alves e Aldair Luiz Vieira para tratar sobre os procedimentos necessários para otimizar o uso de 

viaturas a partir de 2016, especialmente entre o Campus FURG-SAP e o Campus Carreiros.  

Na oportunidade, foi avaliada uma minuta de diretrizes preparada pela direção e secretaria do 

Campus FURG-SAP, que posteriormente foi enviada para o pró-reitor da PROINFRA, professor Marcos 

Amarante para apreciação final. As diretrizes atendendo e disciplinando aspectos práticos da instrução 

normativa n. 01/2015/PROINFRA e a deliberação 039/2015/COEPEA passaram a ser implementadas em 

janeiro de 2016. 

 

DIVULGAÇÃO DO CAMPUS FURG-SAP NO FACEBOOK 
 

Também no mês de dezembro, em atendimento ao Plano de Desenvolvimento Institucional e 

Humano do Campus FURG-SAP (PDIH 2015-2017), e visando implementar a divulgação dos cursos do 

Campus FURG-SAP na época das inscrições no Sisu, foi planejada e executada uma campanha para 

promoção dos cursos no facebook. A proposta foi desenvolvida pelo professor doutor Jorge Gamarra 

(EQA/FURG) com apoio da direção do Campus. 
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PROJETO ENRICRESCENDO E APRENDENDO COM A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 
 

Por outro lado, no mesmo mês, aconteceu a realização do projeto “Enricrescendo” e 

Aprendendo com a Alimentação Escolar que articula ensino, pesquisa e extensão através do 

aproveitamento de resíduos da alimentação escolar (Figura 113).  

O projeto foi coordenado pelo professor doutor Roberto de Souza Gomes da Silva (EQA/FURG) e 

contou com a colaboração da professora doutora Neusa Fernandes de Moura (EQA/FURG) e das 

discentes Mariana Silva Gomes e Sara Silvane de Fraga Silva do curso de Engenharia Agroindustrial 

Indústrias Alimentícias, além da nutricionista da Secretaria Municipal da Educação, Carolina da Costa 

Silva.  

A inicitiva, que contou também com a parceria das escolas municipais de ensino fundamental de 

Santo Antônio da Patrulha/RS Santa Inês e Nossa Senhora de Fátima, foi financiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS.  

 

 
Figura 113 - Atividade do projeto realizada na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima. 

 

CLUBES DE LEITURA 
 

Cabe também registrar aqui uma atividade desenvolvida ao longo de todo o ano de 2015.  

Tratou-se do projeto “Clubes de Leitura”, envolvendo a constituição de grupos de pessoas nas 

cidades de Novo Hamburgo e Santo Antônio da Patrulha (Região Metropolitana de Porto Alegre).  
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Foi uma ação vinculada ao Projeto “Nos Caminhos da Leitura”, em andamento desde 2010, em 

Rio Grande e Canoas, a partir de uma parceria firmada entre FURG e ACIS (Associação pela Cidadania e 

Inclusão Social), sob a coordenação da professora doutora Darlene Webler (ILA/FURG), que atua no 

Campus FURG-SAP.  

Os integrantes dos Clubes de Leitura nutrem a simpatia por livros, leitura e cultura, por socializar 

manifestações histórico-culturais e percepções de mundo. São estudantes universitários, secundaristas, 

egressos da universidade, professores, profissionais liberais, lideranças sociais e comunidade em geral, 

que se reúnem a cada quinze dias, a cada mês ou com periodicidade maior, para rodas de conversas, 

relatos de histórias, exposições e discussões temáticas, saraus, entre outras atividades, sempre 

combinadas coletivamente e respeitadas as peculiaridades de cada grupo. 

 

APERFEIÇOAMENTO DOS QSL DOS CURSOS DE ENGENHARIA 

AGROINDUSTRIAIS E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS 
 

Finalmente, é importante lembrar as inúmeras discussões nos núcleos estruturantes dos cursos 

de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica e 

Licenciatura em Ciencias Exatas com a finalidade de aperfeiçoar os quadros de sequência lógica dos 

referidos cursos de graduação.  

Entre as vantagens das alterações procedidas destaca-se a possibilidade dos estudantes dos 

diferentes cursos procederem suas matrículas na mesma disciplina, oferecida em QSL distintos, 

contribuindo para a diminuição da evasão e retenção acadêmica.  

Nos cursos de Engenharia Agroindustriais foram também realizadas alterações nas disciplinas 

básicas de Física, Química e Matemática oferecidas nos quatro semestres iniciais da graduação. 

 

 

 


