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INTRODUÇÃO 

 

A presente publicação tem por finalidade registrar as principais atividades desenvolvidas 
no ano de 2017, 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 principais 
projetos implementados pelos docentes, técnicos e estudantesdurante o terceiroano de vigência 
da Resolução Nº 023/2014 do Conselho Universitário que dispôs sobre a implantação de uma 
Estrutura Administrativa Temporária de Campus Fora da Sede.  

Como poderá ser visto nas páginas seguintes, esse período 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.  

Cabe destacar, no entanto, os esforços da administração superior da FURG, direção do 
Campus FURG-SAP e das comunidades acadêmica e patrulhense para a criação de dois novos 
cursos de graduação. Para tanto, intensificaram-se os estudos de uma comissão convidada pela 
direção do Campus FURG-SAP para a definição de novos cursos, atendendo características 
regionais. Nesse contexto, uma iniciativa relevante foi também a visita organizada pela direção 
do Campus FURG-SAP de uma comitiva de Santo Antonio da Patrulha à administração superior 
da FURG no Campus Carreiros. Na oportunidade, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais 
e vereadores, juntamente com a direção trataram com a administração superior da FURG sobre a 
consolidação do campus, bem como a criação de mais dois cursos de graduação em SAP com 
previsão de início provável em 2019. 

Para a pós-graduação no Campus FURG-SAP, foi igualmente um ano muito significativo. 
Foi aprovado pela CAPES o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Exatas 
(Química, Física e Matemática). Tiveram início ainda o Curso de Especialização em Qualidade e 
Segurança de Alimentos e a Especialização em Gestão Agroindustrial. 

Por outro lado, o campus abrigou a 100ª defesa de mestrado do Programa de Pós-
graduação em Química Tecnológica e Ambiental da FURG, participou do Programa Nacional de 
Incentivo à Matemática, apresentou trabalhos no XIV Encontro de Química da Região Sul e 
contou com a participação de docentes na Conferência Internacional de Feixes de Íons e na 
Surdolimpíada da Turquia. Além disso, participou do lançamento dos editais para parques e 
polos tecnológicos e incubadoras no RS e da 16ª. Mostra da Produção Universitária 
(MPU/FURG). 

No que diz respeito à interação da comunidade acadêmica com a comunidade patrulhense, 
tratou-se de um período de relevantes realizações. Além das ações voltadas para a criação de 
novos cursos, como já citado anteriormente, foram efetuadas importantes parcerias com as 
empresas do agronegócio num projeto desenvolvido pela direção do Campus. Constatou-se ainda 
a participação do campus na abertura do ano letivo do ensino fundamental de Santo Antônio da 
Patrulha, à recepção a visita de secretários municipais e representantes da imprensa local, 
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formação de parceiras com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município 
(ACISAP) e com o setor hoteleiro. 

Da mesma forma, durante 2017, a direção do campus FURG-SAP promoveu inúmeros 
encontros da comunidade regional no campus, tanto na Unidade Cidade Alta quanto na Unidade 
Bom Princípio, recebendo empresários, prefeitos, secretários municipais, vereadores e 
representantes dos meios de comunicação. Destacou-se nesse sentido, o Café da Manhã realizado 
pela ACISAP na Unidade Bom Princípio para mostrar à comunidade as edificações existentes e 
em construção naquele local. 

No que diz respeito à infraestrutura, a partir de 2017, as duas unidades do Campus 
FURG-SAP passaram a ser atendidas por transporte coletivo por meio da empresa SUDESTE, 
que atende o município, após tratativas da direção do Campus FURG-SAP, PROINFRA e 
Prefeitura Municipal, viabilizando um maior uso dos espaços físicos da Unidade Bom Princípio. 

No mesmo ano, o campus recebeu a comissão que tratava da nova estrutura organizacional 
dos campi fora da sede com a finalidade de desenvolver o estudo que culminou na Resolução 
014/2017 do Conselho Universitário. Essa Resolução dispôs sobre a alteração no Regimento 
Interno da Reitoria e a definição da estrutura organizacional mínima nos campi situados fora do 
município do Rio Grande. A partir da referida resolução foi eleito o primeiro Conselho FURG-
SAP e, posteriormente, a direção do Campus FURG-SAP para o período de 2018 a 2021. 

Em 2017, continuaram as obras das edificações da Unidade Bom Princípio, casa de 
estudante, pavilhão de salas de aulas, ponto de convívio e prédio administrativo e foi 
definidapela direção do campus e pela Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP uma área 
externa próxima ao centro de convívio para ser um recanto de lazer para os estudantes, 
beneficiando-se da vegetação de maior porte existente. 

Ainda nesse ano, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis disponibilizou 10 bicicletas que 
ficaram à disposição dos alunos como mais uma forma de circulação entre as Unidades Cidade 
Alta e Unidade Bom Princípio. Além disso, entre inúmeras iniciativas de assistência estudantil, 
foi realizada uma oficina de boas práticas na Casa de Estudantes. Por outro lado, a direção do 
Campus FURG-SAP lançou o projeto sobre os alunos egressos que está disponível em 
https://sap.furg.br/pessoal/nossos-egressos.html. 

Cabe destacar ainda a continuidade do oferecimento do curso pré-universitário, visando 
facilitar o acesso dos estudantes do ensino médio à graduação. Contudo, o projeto foi 
reformulado e apresentou várias novidades como um maior número de disciplinas. Outras 
iniciativas foram a participação da FURG-SAP no projeto de arborização do município, no 
programa de formação continuada para professores municipais, a realização de palestra sobre 
empreendedorismo na Associação Comercial de Santo Antônio Da Patrulha (ACISAP) e a 
realização de um simulado para o ENEM. 
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS É 
APROVADO PELA CAPES 

 
A partir de 2017, o Campus FURG-SAP passou a contar com Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências Exatas. A proposta do Programa foi aprovada pela Comissão de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) e está vinculada à área de concentração 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                           Campus FURG-SAP 2017 

 5

de Ensino de Ciências e Matemática, organizado em duas linhas de pesquisa: Ensino e 
aprendizagem e Práticas e discursos pedagógicos. 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – PPGECE tem por 
objetivo ofertar aos professores da Educação Básica e Superior uma possibilidade de preparação 
profissional de pesquisadores-docentes em nível de mestrado na área do Ensino de Ciências 
Exatas, oportunizando o desenvolvimento de pesquisas e práticas de caráter interdisciplinar que 
aproximem os conhecimentos e recursos da Universidade, com as práticas pedagógicas próprias 
ao campo escolar contemporâneo. A seleção se dará de forma anual e disponibilizará 
inicialmente 12 vagas. A proposta apresentada a Capes foi coordenada pela professora do 
Instituto de Matemática, Estatística e Física (Imef), Karin Jelinek, e contou com a participação 
de docentes da Escola de Química e Alimentos (EQA), Instituto de Educação (IE), Centro de 
Ciências Computacionais (C3), bem como do próprio Imef. 
 
ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
QUALIDADE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS NO CAMPUS FURG-SAP 

 
A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) abriu inscrições para o curso presencial 

de especialização em Qualidade e Segurança de Alimentos. Foram oferecidas 25 vagas a 
profissionais graduados que buscam capacitação para atender a demanda da área de alimentos, 
discutindo conceitos, aperfeiçoando e atualizando conhecimentos científicos e tecnológicos para 
promover a qualidade e segurança de alimentos. As inscrições foram abertas e encerram-se no 
dia 20 de janeiro de 2017. O período de seleção foi de 25 de janeiro a 01 de fevereiro de 2017. A 
divulgação dos aprovados ocorreu em 03 de fevereiro de 2017. O curso teve início no dia 03 de 
março de 2017 e término em dezembro de 2018. As aulas foram ministradas com encontros 
quinzenais (às sextas-feiras das 19:00 às 22:00h e sábados das 8:00 às 12:00h e das 13:30 às 
17:30h), no Campus da FURG localizado em Santo Antônio na Patrulha (FURG-SAP).  
 
CAMPUS FURG-SAP OFERECEU 160 VAGAS PARA GRADUAÇÃO COM INGRESSO 
PELO SISU 
 

No período de 24 a 27 de janeiro, foram abertas as inscrições para o Sisu (Sistema de 
Seleção Unificada do Ministério da Educação) pelo qual os estudantes interessados puderam 
ingressar nos cursos presenciais de graduação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
oferecidos no Campus FURG-SAP, em Santo Antônio da Patrulha, RS. 

Foram oferecidas um total de 160 vagas para três cursos de graduação.  
Cinquenta vagas para o curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias que 

tem por objetivo a formação de um profissional apto a atuar junto à indústria processadora de 
alimentos, em setores como cana-de-açúcar, laticínios, orizicultura, bebidas, carnes em geral, 
entre outros. 

Cinquenta vagas para o curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica cuja finalidade 
é a formação de um profissional apto a atuar na agroindústria em áreas relacionadas à Química, 
entre elas, indústria de fertilizantes, conservantes, defensivos, etc. E, finalmente, sessenta vagas 
para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática) que busca 
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formar um profissional com sólidos conhecimentos nas áreas de Matemática, Física e Química, 
imbuído de uma atitude investigativa não somente em relação à sua prática pedagógica, mas 
também em sua vida cotidiana.  
 
PRÉ-ACOLHIDA CIDADÃ 2017 NO CAMPUS FURG-SAP 

No dia 2 de fevereiro, teve início a programação da Acolhida Cidadã no Campus FURG-
SAP 2017. A programação da Acolhida, coordenada pela direção do Campus FURG-SAP em 
conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE-FURG), que coordena o evento a 
nível institucional, contou também com a participação de coordenadores de cursos, Associação 
Atlética FURG-SAP, Diretórios Acadêmicos e alunos veteranos e será realizada em Santo 
Antônio da Patrulha em duas etapas: A Pré-Acolhida, realizada no período de matrículas e a 
Acolhida Propriamente dita, com início previsto na primeira semana do período letivo de 2017. 

Na primeira etapa da programação, 3, 6 e 7 de fevereiro, os novos alunos (calouros) 
foram recebidos por uma equipe de docentes, técnicos e estudantes veteranos dos cursos de 
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica e 
Licenciatura em Ciências Exatas.Os calouros foram recebidoscom informações sobre os cursos 
de graduação, programas de assistência estudantil da FURG, meios de hospedagem, 
estabelecimentos gastronômicos e pontos turísticos da cidade. Além disso, preencheram um 
questionário, que segundo o diretor do campus FURG-SAP, professor Antonio Valente, permitiu 
o estudo do perfil dos novos estudantes do campus FURG-SAP. 

A Acolhida Cidadã atende a 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. 
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CAMPUS FURG-SAP E POLO UNIVERSITÁRIO RECEBERAM A VISITA DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 

 

No dia 8 de fevereiro, o Campus FURG-SAP e o Polo Universitário Santo Antônio 
receberam a visita da secretária municipal de cultura, turismo e esportes de Santo Antônio da 
Patrulha, Eliana Cunha. Na oportunidade, a secretária relatou as primeiras iniciativas adotadas 
para incentivar a atividade turística e as principais propostas a serem implementadas a curto e 
médio prazos.  
 

 
 

Em seguida, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente e a diretora do 
Polo Universitário, professora Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente, explanaram várias ações 
desenvolvidas pela FURG e pelo Polo visando contribuir para o desenvolvimento turístico da 
cidade, entre elas cursos de capacitação para o turismo e apoio ao projeto Caminho Gaúcho de 
Santiago. Na oportundade, foram discutidas novas sugestões de projetos para serem avaliados 
pela Prefeitura Municipal através da secretária. 
 

PPGQTA REALIZOU NO CAMPUS FURG-SAP A 100ª DEFESA DE MESTRADO 

 
O Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) realizou a Centésima Defesa de Dissertação de Mestrado do 
PPGQTA no Campus FURG-SAP. A mestranda Clarissa Helena Rosa, orientada pelo 
Prof. Dr. Marcelo de Godoi, apresentou o trabalho intitulado REAÇÃO SEM SOLVENTE 
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CATALISADA POR ÁCIDO SULFÂMICO: UMA METODOLOGIA EFICIENTE PARA A 
HIDROTIOLAÇÃO REGIOSSELETIVA DE ALCENOS E ALCINOS. A apresentação ocorreu 
no dia 20 de fevereiro sendo a banca examinadora do trabalho constituída pelo Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Bencke (IFC), Prof. Dr. Marcelo G. Montes D'Oca (FURG) e Prof. Dr. Gilber Ricardo 
Rosa (FURG). 
 
 

 

 
CAMPUS FURG-SAP FIRMOU PARCERIA COM EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO 

 
Em 2017, a direção do Campus FURG-SAP deu continuidade a mais uma rodada de 

visita às empresas do setor do agronegocio localizadas no município de Santo Antônio da 
Patrulha e região metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa integrou o projeto “FURG-SAP e 
parcerias com empresas do agronegócio brasileiro” e teve por finalidade divulgar os cursos de 
Engenharias Agroindustriais, fomentar parcerias em projetos de pesquisa e extensão, oportunizar 
a realização de estágios e contribuir para a ampliação do mercado de trabalho para os alunos 
egressos da graduação.  

Na oportunidade, os representantes da FURG visitaram a empresa “Argos Guindastes”. 
Localizada em Santo Antônio da Patrulha, a empresa é lider no mercado nacional sendo 
referência e maior fabricante de guindastes veiculares da América Latina, encontrando-se hoje 
entre as 10 maiores do mundo. 

Durante a visita, o diretor do Campus FURG-SAP, Antonio Valente, acompanhado da 
professora Juliana da Silveira Espindola, coordenadora do Curso de Engenharia Agroindustrial 
Indústriais Alimentícas, do professor Hugo Ariel Lombardi Rodriguez, e do técnico 
administrativo Lizandro Mello Pereira foram recebidos pela diretora de RH da empresa, Iocádia 
da Silva Guimarães. 

Durante a visita, foram detalhados os cursos oferecidos pelo Campus FURG-SAP e 
discutidas possibilidades de parcerias futuras com a empresa. Segundo, Antonio Valente, entre as 
empresas já visitadas desde o último trimestre de 2016 destacam-se BRF do Brasil, COOPERJA, 
Magna Cosma, Fertilizantes Piratini, Bianchini, Arroz Demello Ltda e IMAP. 
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CAMPUS FURG-SAP RECEBEU A VISITA DA DIREÇÃO DO IMEF 

 

No dia 17/02, o Campus FURG-SAP recebeu a visita de representantes do Instituto de 
Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande (IMEF/FURG). 

Durante o turno da manhã, a professora Adriana Ladeira Pereira, diretora do IMEF, 
acompanhada do professor Jorge Luiz Pimentel Junior, vice-diretor, e do técnico administrativo 
Leandro Saggiomo, participaram de uma reunião com a coordenação de curso da Licenciatura 
em Ciências Exatas, junto ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática – 
LEPEMAT. 

Logo após, aconteceu um encontro com o diretor do Campus FURG-SAP, professor 
Antonio Valente, e com a coordenadora do curso de Ciências Exatas, professora Karin Ritter 
Jelinek, quando foram tratados entre vários assuntos, o oferecimento do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências Exatas (Mestrado Profissional) a partir do segundo semestre 
do corrente ano, processo de reconhecimento pelo MEC do curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas (ênfases em Química, Física ou Matemática) previsto para 2017 e infraestrutura para o 
referido curso de graduação. 

Já à tarde, a Diretora do IMEF procedeu uma reunião com colegiado de professores da 
unidade para tratar do planejamento geral e estratégico das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, relacionadas ao IMEF no Campus FURG-SAP. 
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CAMPUS FURG-SAP PARTICIPOU DA ABERTURA DO ANO LETIVO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 

Na quinta-feira (16/02), o Campus FURG-SAP, representado pelo diretor professor 
Antônio Valente, esteve presente no evento de abertura do ano letivo do ensino fundamental de 
Santo Antônio da Patrulha, a convite da secretária municipal da Educação, professora Dalva 
Maria Provenzi de Carli. 

Realizado no Clube Recreativo Patrulhense, o evento contou com a presença de 
350 servidores aproximadamente, além de autoridades, tais como o prefeito Daiçon Maciel da 
Silva e o vice José Francisco Ferreira da Luz, o presidente do Legislativo, André Selistre, a 
presidente do Conselho Municipal da Educação, Carla Meregalli, secretários municipais e o 
vereador Marcelo Santos Silva. 

Na oportunidade, a professora Dilce Eclai Gil Vicente, coordenadora do Polo 
Universitário Santo Antônio, falou sobre a necessidade de reinvenção da relação do saber e 
inovação. Já a professora Karin Jelinek (IMEF/FURG) apresentou o novo curso de Mestrado 
Profissional em Ciências Exatas que será oferecido no Campus FURG-SAP a partir do segundo 
semestre do corrente ano. 
 

CAMPUS FURG-SAP BUSCOU PARCERIAS COM O INCRA 

 

Na tarde de 20/02, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, 
acompanhado dos professores Alex Leonardi e Carlos Roberto de Menezes Peixoto, realizaram 
uma visita à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria 
(INCRA) no Rio Grande do Sul, localizada em Porto Alegre. 

Na oportunidade, os representantes da FURG foram recebidos por Walter Morales 
Aragão, assegurador do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), que 
procedeu uma explanação sobre o programa, bem como de parcerias com instituições de ensino 
superior no país. 

O Pronera tem por finalidade apoiar projetos de educação voltados para o 
desenvolvimento das áreas de reforma agrária. Sua atuação se dá através de parcerias do Incra 
com movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais; com instituições 
públicas de ensino, instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos e governos estaduais e 
municipais. Dessa forma, por meio deste Programa, jovens e adultos de assentamentos têm 
acesso a cursos de educação básica (alfabetização, ensinos fundamental e médio), técnicos 
profissionalizantes de nível médio, cursos superiores e de pós-graduação (especialização e 
mestrado). 

Segundo Antônio Valente, o objetivo do encontro foi proceder uma análise preliminar 
sobre a possibilidade de convênio entre a FURG e o INCRA para oferecimentos de novos cursos 
no Campus FURG-SAP, localizado em Santo Antônio da Patrulha, destinados à capacitação de 
trabalhadores rurais do Litoral Norte e da região metropolitana de Porto Alegre. 
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ACISAP E CAMPUS FURG-SAP REAFIRMARAM PARCERIAS PARA 2017 

 

No dia 16 de fevereiro, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo 
Antônio da Patrulha – ACISAP, recebeu em sua sede, o diretor do campus da Universidade 
Federal do Rio Grande no município – Campus FURG-SAP, professor Antônio Luís Valente e o 
Coordenador do Curso de Engenharia Agroindustrial – Indústrias Alimentícias, professor Jorge 
Gamarra, com o objetivo de reafirmar a parceria entre a FURG e Associação. 

Os representantes da FURG colocaram a situação da universidade com relação aos cursos 
ofertados, infraestrutura e projetos de pesquisa e extensão da instituição que em desenvolvimento 
no município, alguns inclusive em conjunto com a ACISAP e Prefeitura Municipal, como por 
exemplo o Observatório Sócio-Econômico. Na ocasião, Além disso, Valente esclareceu que no 
intuito de continuar com a consolidação do Campus FURG-SAP, a Universidade está 
conversando com diferentes setores da comunidade patrulhense para a definição de prováveis 
novos cursos de graduação que poderão ser implantados a curto prazo. 

Outra questão levantada pela FURG foi o desenvolvimento de projetos do meio 
acadêmico com a participação de empresas do município e região, oportunizando a abertura 
estágios aos acadêmicos, bem como a qualificação de funcionários através de cursos, parcerias e 
projetos de pesquisa e extensão. 
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CAMPUS FURG-SAP DIVULGOU PROGRAMAÇÃO DA ACOLHIDA CIDADÃ 2017 

 
A Acolhida Cidadã 2017 no Campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha aconteceu no 

período de 10 a 13 de abril, conforme a programação final divulgada pela direção do referido 
Campus. A Acolhida Cidadã conforme deliberação n. 164/2010 do Conselho de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Administração/FURG tem a finalidade de recepcionar e integrar os novos estudantes 
(calouros) à vida universitária, bem como a facilitar do processo de entrosamento desses estudantes 
no meio acadêmico e na comunidade local, evitando, sobretudo os tradicionais trotes universitários. 

Segundo Antonio Valente, diretor do Campus FURG-SAP, a edição 2017 no Campus 
FURG-SAP apresentou mais uma vez inovações. Este ano, o evento, coordenado localmente pela 
direção do Campus e institucionalmente pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE/FURG), contou com a participação de vários atores do meio acadêmico como 
coordenadores de cursos, PRAE-FURG-SAP, PET-FURG-SAP, Associação Atlética FURG-
SAP, Diretório Acadêmico das Engenharias Agroindustriais, Diretório Acadêmico da 
Licenciatura em Ciências Exatas e Coletivo Diversação, que participaram da elaboração da 
programação a ser realizada no início do período letivo de 2017, no dia 10 de abril. 

Entre as novidades da programação, destacaram-se o Festival de Talentos, o Campeonato 
Esportivo da Associação Atlética FURG-SAP, ambos envolvendo estudantes calouros, veteranos 
e servidores da FURG em Santo Antônio da Patrulha, Atividade de Integração dos estudantes da 
Casa Universitária e Oficina de Diversidade. 

Na programação constaram também atividades como aulas inaugurais e palestras técnicas 
para os cursos de Engenharia Agroindustrial e Licenciatura em Ciências Exatas, encontro com 
coordenadores de cursos, visita guiada dos novos estudantes aos laboratórios FURG-SAP, 
Dinâmica de Grupo da Acolhida com a PRAE, Momento Atlética FURG-SAP, Treinamento do 
sistema de biblioteca da FURG, apadrinhamento acadêmico e a já tradicional cápsula do tempo.  
 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

FURG LANÇOU EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES
 

Participantes do Enem 2016 p
CAMPUS FURG-SAP referentes aos cursos presenciais oferecidos em Santo Antônio da Patrulha.

As inscrições para as vagas da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) não 
ocupadas pelas chamadas regulares do Sistema de Seleção Uni
abertas até 2 de abril. O Edital de abertura 
Processo Seletivo. No Campus da FURG, localizado em Santo Antônio da Patrulha 
FURG-SAP foram oferecidas vagas
Engenharia Agroindustrial Indústria Alimentícias e Engenharia Agroindustrial Agroquímica).

A seleção ocorreu de acordo com os resultados obtidos pelos estudantes no Enem 2016. As 
inscrições foram realizadas submetidas via Internet, pelo endereço http://www.coperse.furg.br, das 
8h de 23 março até as 23h59 de 2 de abril de 2017. A matrícula 
nominal presencial, em 10 de 
informações sobre o processo seletivo estão disponíveis em http://www.coperse.furg.br.
 

O edital encontra-se nos sites: http://www.coperse.furg.br e www.furg.br
 
CAMPUS FURG-SAP E POLO UNIVERSITÁRIO SANTO ANTONIO 
PARCERIA COM SETOR HOTELEIRO DE SAP
 

O diretor do Campus FURG
Universitário Santo Antônio, professora Dilce Eclai Gil Vicente, visitaram o Hotel Ecovilly, 
localizado no Parque Elite, em Santo Antônio da Patrulha, RS.

Na oportunidade, foram apresentados aos visitantes as instalações do referido hotel e 
propostas de novos projetos na área de lazer, entretenimento e preservação ambiental.

Foram também apresentadas propostas para a hospedagem de professores, técnicos, 
palestrantes e familiares de alunos do Campus FURG
para a realização de eventos. 

O hotel tem como princípio a sustentabilidade ambiental, sendo um local que pode 
contribuir com as escolas que desenvolvem projetos nesta área. As tratati
um projeto de turismo pedagógico.
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EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

Participantes do Enem 2016 puderam concorrer as 76 vagas a serem preenchidas no 
SAP referentes aos cursos presenciais oferecidos em Santo Antônio da Patrulha.

As inscrições para as vagas da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) não 
ocupadas pelas chamadas regulares do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2017/1 
abertas até 2 de abril. O Edital de abertura ficou disponível no site da Comissão Permanente do 
Processo Seletivo. No Campus da FURG, localizado em Santo Antônio da Patrulha 

foram oferecidas vagas disponíveis nos cursos de Ciências Exatas 
Engenharia Agroindustrial Indústria Alimentícias e Engenharia Agroindustrial Agroquímica).

de acordo com os resultados obtidos pelos estudantes no Enem 2016. As 
submetidas via Internet, pelo endereço http://www.coperse.furg.br, das 

8h de 23 março até as 23h59 de 2 de abril de 2017. A matrícula foi realizada mediante chamada 
 abril de 2017, nos campi em que são oferecidas as v

informações sobre o processo seletivo estão disponíveis em http://www.coperse.furg.br.
se nos sites: http://www.coperse.furg.br e www.furg.br

SAP E POLO UNIVERSITÁRIO SANTO ANTONIO 
HOTELEIRO DE SAP 

O diretor do Campus FURG-SAP Antonio Valente e a coordenadora do Polo 
Universitário Santo Antônio, professora Dilce Eclai Gil Vicente, visitaram o Hotel Ecovilly, 
localizado no Parque Elite, em Santo Antônio da Patrulha, RS. 

de, foram apresentados aos visitantes as instalações do referido hotel e 
propostas de novos projetos na área de lazer, entretenimento e preservação ambiental.

Foram também apresentadas propostas para a hospedagem de professores, técnicos, 
miliares de alunos do Campus FURG-SAP e do Polo Universitário, bem como 

O hotel tem como princípio a sustentabilidade ambiental, sendo um local que pode 
contribuir com as escolas que desenvolvem projetos nesta área. As tratativas abriram portas para 
um projeto de turismo pedagógico. 
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EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES 

vagas a serem preenchidas no 
SAP referentes aos cursos presenciais oferecidos em Santo Antônio da Patrulha. 

As inscrições para as vagas da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) não 
ficada (Sisu) de 2017/1 estiveram 

disponível no site da Comissão Permanente do 
Processo Seletivo. No Campus da FURG, localizado em Santo Antônio da Patrulha – Campus 

disponíveis nos cursos de Ciências Exatas – Licenciatura e 
Engenharia Agroindustrial Indústria Alimentícias e Engenharia Agroindustrial Agroquímica). 

de acordo com os resultados obtidos pelos estudantes no Enem 2016. As 
submetidas via Internet, pelo endereço http://www.coperse.furg.br, das 

realizada mediante chamada 
2017, nos campi em que são oferecidas as vagas. Demais 

informações sobre o processo seletivo estão disponíveis em http://www.coperse.furg.br. 
se nos sites: http://www.coperse.furg.br e www.furg.br 

SAP E POLO UNIVERSITÁRIO SANTO ANTONIO FIRMARAM 

SAP Antonio Valente e a coordenadora do Polo 
Universitário Santo Antônio, professora Dilce Eclai Gil Vicente, visitaram o Hotel Ecovilly, 

de, foram apresentados aos visitantes as instalações do referido hotel e 
propostas de novos projetos na área de lazer, entretenimento e preservação ambiental. 

Foram também apresentadas propostas para a hospedagem de professores, técnicos, 
SAP e do Polo Universitário, bem como 

O hotel tem como princípio a sustentabilidade ambiental, sendo um local que pode 
vas abriram portas para 
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CAMPUS FURG-SAP INTEGROU PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO À 
MATEMÁTICA 
 

Desde março de 2017, o Campus FURG-SAP abraçou mais um projeto de 
desenvolvimento científico para a região. Desta vez o olhar foi para alunos de 8º e 9º ano do 
Ensino Fundamental de escolas municipais e estaduais de Santo Antônio da Patrulha que 
apresentaram interesse em participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP).  

O Projeto intitulado “Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo (POTI)” fez parte de um 
programa nacional criado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que 
visa estimular o desenvolvimento da Matemática no Brasil e revelar talentos na área.  

Os estudantes participaram de oficinas semanais no Campus FURG-SAP com os 
professores vinculados ao projeto, Rene Baltazar e Patrícia Silva.  

A iniciativa foi viabilizada mediante uma parceria entre o Instituto de Matemática 
Estatística e Física (IMEF) da FURG, o Campus FURG-SAP, o Polo Universitário Santo 
Antônio e a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio da Patrulha. 

 

 

CAMPUS FURG-SAP RECEBEU EMPRESÁRIOS DE SANTO ANTONIO DA 
PATRULHA 

Dando continuidade ao Plano de Desenvolvimento Institucional e Humano do Campus 
FURG-SAP (2015-2017), que teve por objetivo geral contribuir para o fortalecimento das 
políticas institucionais de ensino, pesquisa, extensão e de assistência estudantil no Campus 
FURG-SAP, visando a sua consolidação e ampliação e como um dos objetivos específicos 
“estreitar os laços entre a Universidade e a comunidade regional”, a direção do Campus recebeu 
a visita de empresários da cidade e região. Na oportunidade, os discentes estiveram 
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representados pelos integrantes da Associação Atlética FURG-SAP, responsáveis por várias 
atividades durante a programação da Acolhida Cidadã 2017, que visa receber os novos 
estudantes (calouros) a partir da próxima segunda-feira (10/04).  

Durante o evento, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, fez um 
relato da presença da FURG desde 2004 no município e sobre as expectativas para os próximos 
anos. Em seguida, após um momento de confraternização com o apoio do Polo Universitário 
Santo Antônio, os visitantes percorreram as instalações da Unidade Cidade Alta, conhecendo 
laboratórios, biblioteca e salas de aulas da FURG, onde ocorrem os cursos presenciais e do Polo 
Universitário, onde são oferecidos cursos à distância também pela FURG bem como por outras 
Instituições de Ensino Superior. 

Em seguida, a comitiva, acompanhada também pelo servidor Arlindo Fortes, 
representante da Pró-reitoria de Infraestrutura/FURG, deslocou-se para a Unidade Bom Princípio, 
onde puderam conhecer o prédio do Centro Tecnológico, projetos em desenvolvimento pelos 
estudantes e as obras existentes na área de 30 hectares doada pela Prefeitura Municipal à FURG 
para o campus universitário definitivo no município.  

Segundo Valente, a atividade somou-se às visitas que estão sendo realizadas nas 
empresas da região, estando também programados outros encontros no Campus com diferentes 
segmentos da comunidade patrulhense. 

 

 

ACOLHIDA CIDADÃ NO CAMPUS FURG-SAP 

Na segunda-feira (10/04), teve início a programação da Acolhida Cidadã no Campus da 
FURG em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP), coincidindo com o começo do ano 
letivo da universidade no município. 

Durante o turno da manhã, aconteceu a recepção aos calouros pela direção do Campus, 
Pró-reitoria de Assuntos Estudantil (PRAE-FURG-SAP), Diretórios Acadêmicos, Associação 
Atlética, PET FURG-SAP e Coletivo Diversação.  
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Logo após, ocorreram encontros das coordenações de curso com os novos acadêmicos de 
Engenharias Agroindustriais e Licenciatura em Ciências Exatas. 

Já à tarde, foi a vez de uma roda de conversa da direção do Campus e PRAE-FURG-SAP 
com os estudantes veteranos, abordando vários assuntos do meio acadêmico. 

A programação contou ainda com Treinamento do Sistema de Bibliotecas da 
Universidade Federal do Rio Grande (SiB/FURG) destinado aos calouros e aulas inaugurais para 
os três cursos de graduação oferecidos no Campus FURG-SAP. 
 

 

CAMPUS FURG-SAP RECEBEU COMISSÃO QUE TRATAVA A NOVA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DOS CAMPI FORA DA SEDE 

Na segunda-feira, 17/04, o Campus FURG-SAP recebeu a visita da Comissão de Estudo 
para a Nova Estrutura Organizacional dos Campi Fora da Sede da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG). 

Representando a referida comissão estiveram presentes no evento o professor Humberto 
Piccoli, presidente da comissão; pró-reitor de Planejamento e Administração, Mozart Tavares 
Martins Filho; representante dos técnicos administrativos da FURG, Karin Christine 
Schwarzbold; diretor do Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente; e diretor do Campus 
FURG-SL, professor Eduardo Saldanha Vogelmann. 

Na oportunidade, o professor Humberto Piccoli apresentou para os técnicos-
administrativos em educação e docentes de Santo Antônio da Patrulha a proposta desenvolvida 
pela comissão ao longo de 2016 que tem por finalidade sugerir a nova estrutura organizacional 
dos três campi fora da sede da Universidade Federal do Rio Grande: Campus FURG-SAP, 
Campus FURG-SL e Campus FURG-SVP. Vários aspectos do estudo foram analisados e 
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discutidos com a comunidade acadêmica local. 
Logo após o encontro, o diretor do Campus FURG-SAP, os coordenadores de curso e 

representantes da comissão de avaliação do campus participaram de uma reunião o pró-reitor de 
Planejamento e Administração Mozart Tavares Martins Filho, professor Luiz Eduardo Maia Ney 
e técnica administrativa em educação Rosaura Alves da Conceição, quando foram tratadas 
questões sobre a nova proposta de avaliação institucional da FURG. 
 

PROFESSORA DO CAMPUS FURG-SAP REPRESENTOU A FURG EM 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE FEIXES DE ÍONS 

 

No dia 06 de abril, a Prof.ª Carla Eliete Iochims dos Santos (IMEF, FURG-SAP) 
apresentou o trabalho “Elemental signature of Brazilian foodstuff by PIXE”, que vem 
desenvolvendo na FURG, em colaboração com o IF-UFRGS, na 15th International Conference 
on Particle Induced X-ray Emission. A conferência, que ocorre bienalmente, foi realizada em 
Split, Croácia, e contou com a participação de importantes integrantes da comunidade científica 
da área de análise de materiais pela técnica PIXE, uma importante ferramenta de análise baseada 
em feixes de íons. 

 

 
CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS FURG-SAP APRESENTOU 
NOVIDADES EM 2017 
 

No dia 4 de maio, teve início mais uma edição do Curso Pré-Universitário Super Ação 
Comunitária (SACI), oferecido com aulas presenciais no horário das 19 às 22 horas na Unidade 
Cidade Alta do Campus FURG-SAP. 

Na edição 2017, 0 curso abrangeuum número maior de disciplinas entre elas aquelas 
relacionadas às áreas de ciências humanas e ciências da natureza. 
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A coordenação da atividade ficou a cargo da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (equipe 
PRAE-FURG-SAP). Foram oferecidas 120 vagas para estudantes que tinham concluído o ensino 
médio ou estejam em fase de conclusão. 

Nos dias 4 e 5, os alunos do curso pré-universitário participaram também da atividade de 
acolhida com atividades de integração e informações mais detalhadas sobre os conteúdos das 
disciplinas. 
 
CAMPUS FURG-SAP e POLO UNIVERSITÁRIO RECEBERAM PREFEITOS E 
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
 

Dando continuidade ao Plano de Desenvolvimento Institucional e Humano do Campus 
FURG-SAP (2015-2017), que teve entre seus objetivos “estreitar os laços entre a Universidade e 
a comunidade regional”, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente e a 
coordenadora do Polo Universitário Santo Antônio, professora Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente, 
receberam dia 4 de maio, a visita do prefeito municipal de Santo Antônio da Patrulha Daiçon 
Maciel da Silva, do vice-prefeito José Francisco Ferreira da Silva e secretários municipais que 
conheceram as instalações e espaços físicos da Unidade Cidade Alta, Unidade Bom Princípio e 
do Polo Universitário Santo Antônio.  

Na oportunidade, Antonio Valente fez uma explanação sobre os cursos de graduação e 
pós-graduação oferecidos pela FURG em Santo Antônio da Patrulha e sobre as expectativas de 
crescimento do campus para os próximos anos. Além disso, destacou o apoio da administração 
municipal e da comunidade patrulhense para a instalação do novo campus e para a sua 
consolidação. Já a professora Dilce Eclai Vicente, agradeceu também o apoio da Prefeitura 
Municipal e destacou a realização da Semana Acadêmica 2017 do Polo Universitário Santo 
Antônio no período de 27 a 31 de maio. 

Durante a visita, foram tratados vários projetos relacionados à expansão do Campus 
FURG-SAP, entre eles a pavimentação do acesso à Unidade Bom Princípio, localizada no bairro 
de mesmo nome e o oferecimento de transporte coletivo ligando as duas unidades do campus  
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CAMPUS FURG-SAP RECEBEU CARAVANA DA EXTENSÃO E CULTURA DA 
FURG 
 

Na sexta-feira (12/05), foi realizada no Campus FURG-SAP a Caravana da Extensão e 
Cultura, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Rio 
Grande (PROEXC/FURG). 

Durante o evento, a comunidade acadêmica de SAP pode acompanhar o Circuíto da 
Caravanexc, que foi integrado por Exposição fotográfica Patrimônios da Ciência, Repositórios: 
acesso ao mundo da informação, Bonecas Abayomi e acessórios, Incubadora Cultura Viva – ICV, 
Apresentação de saxofone, Portal de periódicos científicos da FURG, Oficina de Carimbos 
Adinkra na Acessibilidade, Arduíno – exemplos e potencialidades, N.E – Arte: Círculo dialógico 
entre o Ensino de Arte e a Educação do Campo, ocorrendo uma grande integração entre docentes, 
técnicos e estudantes do Campus Carreiros (campus sede da FURG) e o Campus de Santo 
Antônio da Patrulha. 

Já no turno da tarde, ocorreu também um encontro da diretora de extensão, professora 
Carla Amorin Neves Gonçalves e a diretora de Arte e Cultura, professora Fabiane Pianowski 
com o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente e docentes e técnicos que 
atuam na área de extensão e cultura. Na oportunidade foram discutidos aspectos relacionados à 
extensão e cultura na FURG e no Campus FURG-SAP, ao desenvolvimento e registro de 
projetos de extensão e sobre a formação de um núcleo de extensão e cultura local.  

Segunda a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC/FURG), o objetivo do evento foi 
levar a mostra itinerante de extensão e cultura aos campi, apresentar a política de extensão da 
FURG, estimular a criação de núcleos de extensão dos campi e retomar o debate da 
curricularização da extensão nos cursos de graduação.  
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FURG-SAP OFERECEU CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
AGROINDUSTRIAL EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
 

Em 2017, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) passou a oferecer o curso de 
especialização em Gestão Agroindustrial no Campus FURG-SAP. A proposta de criação foi 
aprovada nessa sexta-feira (12/05) pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração 
(Coepea) da FURG. As aulas iniciaram no segundo semestre de 2017. 

A especialização em Gestão Agroindustrial ofertou 50 vagas a portadores de diploma de 
curso superior, no campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha. As aulas ocorreram 
quinzenalmente, nas sextas-feiras à noite e sábados pela manhã e tarde. Com a aprovação deste 
curso, o Campus FURG-SAP passou a contar com três cursos de pós-graduação: curso de 
especialização em Gestão Agroindustrial, curso de especialização em Qualidade e Segurança de 
Alimentos e Mestrado Profissional em Ciências Exatas. 
 

A FORMA DA TERRA FOI TEMA DE PALESTRA NO CAMPUS FURG-SAP 

 

No dia 16 de maio, integrando as atividades da disciplina de “Ciências e Sociedade” do 
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas no Campus FURG-SAP, aconteceu a palestra “A 
Forma da Terra”, ministrada pelo Professor Fernando Lang da Silveira, do Instituto de Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

Durante o evento, o professor Lang explanou sobre as origens da forma da Terra, 
ressaltando que já faz mais de 25 séculos que filósofos, cientistas e teólogos não discordam da 
esfericidade da Terra. Uma discussão de caráter mais científico, era sobre o grau de achatamento 
da Terra. Atualmente os dados indicam um achatamento de cerca de 0,3% na diferença entre o 
diâmetro equatorial e o diâmetro entre os polos (o achatamento ocorre na direção dos polos). 
Esta diferença muito pequena na prática implica em uma Terra de forma esférica.  

Além destas discussões, foram apresentadas maneiras simples de verificar a esfericidade 
a Terra com observações bem fáceis de serem realizadas.  

Na parte final da palestra, o palestrante convidado abordou algumas propostas da Terra 
ser chata e não esférica. Mostrou de maneira clara que nenhum estes modelos de Terra chata são 
compatíveis com os dados observacionais, e que a origem destas ideias estão relacionadas com 
um fundamentalismo religioso. A forma da Terra é esférica, com um achatamento imperceptível 
de 0,3%. 
 

CAMPUS FURG-SAP PROMOVEU SEMANA ACADÊMICA DAS ENGENHARIAS 
AGROINDUSTRIAIS 
 

No período de 22 a 26 de maio aconteceu no Campus FURG-SAP a Semana Acadêmica 
dos cursos de Engenharia Agroindustrial 2017. 

O evento foi realizado pelo diretório acadêmico das Engenharias Agroindustriais e teve 
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como tema central “As barreiras da Engenharia Agroindustrial – Interligando Conhecimentos. 
A Semana Acadêmica das Engenharias Agroindustriais teve por finalidade promover um 

amplo debate sobre as questões pertinentes e desafiadoras à Engenharia Agroindustrial, 
auxiliando no preparo e instrumentalização dos futuros engenheiros. Visou também, conforme 
destacou o acadêmico Bruno Garcia, presidente do Diretório Acadêmico, estreitar as relações 
entre a academia e a comunidade patrulhense. 

A palestra de abertura no último dia 22, foi ministrada pelos professores Vinícius 
Leônidas, diretor da UERGS – região 1 – Porto Alegre e Mauro Mastella, professor do curso de 
administração pública da UERGS. 

 

 
CAMPUS FURG-SAP PASSOU A SER ATENDIDO POR TRANSPORTE COLETIVO 

 

A partir de maio, as duas unidades que compõem o Campus FURG-SAP, Unidade Cidade 
Alta e Unidade Bom Princípio, distantes cerca de 5 km, passaram a ser atendidas por uma linha de 
transporte coletivo público. O atendimento para o translado de estudantes e servidores que 
frequentam aulas e participam de outras atividades de ensino, pesquisa e extensão em ambas as 
unidades está sendo realizado pela SUDESTE, que atua no município de Santo Antônio da Patrulha. 

A disponibilização do transporte público entre as duas unidades da FURG em Santo 
Antônio da Patrulha atendeu a uma solicitação da reitora, professora Cleuza Dias ao prefeito 
municipal Daiçon por ocasião de uma visita realizada recentemente à Prefeitura. As tratativas 
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técnicas para a viabilização das novas linhas e itinerários foram desenvolvidas com apoio da 
Secretaria Municipal de Educação, professora Dalva Maria Provenzi de Carli, diretor do Campus 
FURG-SAP, professor Antonio Valente e representante da empresa Sudeste transporte coletivo 
LTDA. 

No período de 15 a 30 de maio, foi realizada uma etapa experimental para avaliação e 
aprimoramento dos itinerários e horários mais adequados em função do início das atividades em 
ambas as unidades. 
 
FOTOS DO ÁLBUM DE FAMILIA DE PROFESSOR DA FURG FOI TEMA DE 
EXPOSIÇÃO NO MARGS 

 

No dia 31 de maio, às 16 horas, no Café do MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
foi realizada a vernissage de abertura da exposição “NE – Raízes de uma história familiar” com 
fotos do álbum de família do professor Fernando Kokubun, docente do Instituto de Matemática e 
Física da FURG (IMEF) que atua no Campus FURG-SAP em Santo Antônio da Patrulha.  

O período expositivo irá do dia 31 de maio até o dia 2 de junho, quando também estarão 
expostas fotografias digitalizadas e recuperadas digitalmente pelo próprio professor Fernando 
Kokubun, segundo o qual “A retomada de parte desta história através destas fotos, é um olhar não 
para o passado, mas para o nosso futuro, com o pensamento que somos o legado de outras gerações 
– de imigrantes ou não – que sonharam com um país repleto de riquezas e oportunidades. Nosso 
olhar não é assim nostálgico, nem a de um historiador interessado na reconstrução detalhadas de 
cada passo no processo da imigração, ou da inserção dos imigrantes na cultura brasileira. Mas um 
olhar de respeito pelas raízes que nos sustentam: o sonho de uma vida melhor.” 
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CAMPUS FURG-SAP RECEBEU PROJETO “PROGRAD VISITA” 

 

No final de maio, em atendimento ao projeto “PROGRAD VISITA”, da Pró-reitoria de 
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), o Campus FURG-SAP recebeu o 
pró-reitor de graduação da FURG, professor Renato Duro Dias, acompanhado da diretora de 
avaliação e desenvolvimento da graduação, professora Sibele da Rocha Martins e da diretora 
pedagógica, professora Simone Barreto Anadon. 

Durante o encontro com a direção do campus, coordenadores de curso, docentes dos 
NDES e representantes da secretaria, a equipe da Prograd manifestou o objetivo de ampliar o 
diálogo com todos os setores da instituição, ouvindo as demandas e sugestões das diferentes 
unidades acadêmicas e campi fora da sede. 

Na oportunidade, foram também discutidas sugestões para o Programa de Formação 
Continuada na Área Pedagógica – PROFOCAP, cujo objetivo é viabilizar um espaço de 
estudo e discussão de temáticas relativas à ação docente no Ensino Superior, aprofundando e 
produzindo novos conhecimentos. Foram abordadas questões como formação pedagógica, 
qualificação docente, gestão e informação. 

Na ocasião ainda foram discutidos os procedimentos institucionais para a criação de 
novos cursos, um dos temas atualmente em discussão no Campus FURG-SAP, bem como 
aspectos relativos à consolidação do campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha. 
 
PPGECE LANÇOU O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO NO 
CAMPUS SAP 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) do 
Campus FURG-SAP divulgou o edital para seleção de candidatos ao curso de Mestrado 
Profissional. O ingresso dos candidatos selecionados para a primeira turma do Programa 
aconteceu no segundo semestre de 2017. 

Foram disponibilizadas 12 vagas na área de concentração “Ensino de Ciências e 
Matemática”. Tais vagas foram distribuídas dentre os orientadores das linhas de pesquisa do 
Programa. São elas: “Práticas e discursos pedagógicos” e “Ensino e Aprendizagem”. 

O público-alvo do Mestrado foi constituído, preferencialmente, por graduados em 
Matemática, Física, Química, Ciências, Pedagogia ou áreas afins, com comprovada experiência 
docente nas áreas de Ciências Exatas. 
 

CRIADA A EMPRESA JÚNIOR DOS CURSOS DE ENGENHARIAS 
AGROINDUSTRIAIS DO CAMPUS FURG-SAP 
 

No final de mês de maio, foi fundada a empresa júnior “Enger Solution Consultoria Jr” 
dos cursos de Engenharia Agroindustrial da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
oferecidos no Campus de Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP).  

Inicialmente, a referida empresa contou com uma equipe de cinco alunos dos cursos de 
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graduação em Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Engenharia Agroindustrial Indústrias 
Alimentícias, tendo como um de seus objetivos contribuir para o desenvolvimento da região 
através de consultoria técnica especializada em todos os níveis da Engenharia, desde 
treinamentos a adequações de instalações.  

Como primeira atividade, no último dia 7 de junho, os acadêmicos representantes da 
“Enger Solution Consultoria Jr” participaram da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho (SIPAT) na empresa Cosma do Brasil – unidade de Santo Antônio da Patrulha. A 
empresa integra o grupo Magna Cosma International, líder no segmento mecânico 
automobilístico com mais de 150.000 colaboradores ao redor do mundo.  

Durante o evento, foram abordados temas relacionados ao cuidado com o meio ambiente, 
em especial a correta separação de resíduos de acordo com a resolução n° 275 de 2001 do 
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), órgão consultivo e deliberativo do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.  
 
CURSO POPULAR PRÉ-UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FURG-SAP PROMOVEU 
AULA INAUGURAL 
 

Nesta sexta-feira (23/06), o Curso Popular Pré-Universitário SACI FURG-SAP realizou a 
aula inaugural, com o tema principal “Relações Étnico Raciais, questões de Gênero e Educação 
no Brasil”, ministrada pela professora Msc. Fabiane Pavani.  

A aula teve como objetivo promover um debate amplo sobre as questões cada vez mais 
importantes no cotidiano, dentro e fora do campus FURG-SAP e será aberta a toda a comunidade 
de Santo Antônio da Patrulha. Tratou-se de uma ação realizada pelo SACI em conjunto com o 
coletivo Diversação, para refletir as várias perspectivas de inclusão nos meios sociais. 

O Coletivo Diversação vem desde 2016 promovendo palestras e encontros sobre inclusão 
e diversidade no meio acadêmico, visando um melhor entendimento da pluralidade humana e 
melhor convívio com o todo.  
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CAMPUS FURG-SAP INTEGROU PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DE SANTO 
ANTONIO DA PATRULHA 

Para simbolizar um ano de parceria entre o Departamento de Meio Ambiente do 
município de Santo Antônio da Patrulha (DMA) e a Universidade Federal de Rio Grande 
(FURG), por meio do Projeto de Arborização Urbana do Município, foi realizado no dia 20/06, o 
plantio de mudas de palmito (Euterpe edulys) na Unidade Bom Princípio do Campus da FURG-
SAP, com a presença das biólogas Miriam Santos Borba, Verônica Luise Kellers da Silveira e da 
diretora do DMA Jordana Borba Gomes. 

O referido projeto teve entre seus objetivos elaborar o Plano Municipal de Arborização 
Urbana para promover a implantação o plantio de árvores de forma planejada e ordenada na 
cidade, valorizando a diversidade das espécies nativas da Mata Atlântica e a cultura local. Para 
tanto, prevê a participação da comunidade através da educação ambiental e nas escolhas das 
espécies e locais para plantio na busca de melhorar a qualidade de vida do cidadão e a 
compatibilização da árvore com as infraestruturas urbanas. Está previsto o plantio de pelo menos 
1.200 árvores até o ano de 2020 nas ruas e praças da sede do município. Já foram plantadas 300 
mudas oriundas de compensações ambientais.  

Para a comunidade acadêmica da FURG em Santo Antônio da Patrulha, a ação do DMA 
simbolizou o início do processo de arborização planejado pela PROINFRA/FURG para a 
Unidade Bom Princípio, onde as atividades acadêmicas deverão ocorrer com maior frequência 
no próximo semestre letivo, graças à implantação de linha de transporte coletivo conectando essa 
Unidade com a Unidade Cidade Alta no centro da cidade.  

Segundo o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente, e o professor 
coordenador das ações da FURG no Projeto de Arborização Urbana, professor Marcelo Badejo 
(EQA/FURG), a partir da possibilidade da doação de novas mudas pela Prefeitura Municipal de 
SAP, somada as que deverão proceder do próprio horto da Universidade e aquelas que poderão 
ser doadas pela comunidade patrulhense, a expectativa é que a partir do próximo ano o local já 
conte com o plantio de áreas de sombra no entorno da edificação do Centro Tecnológico e do 
prédio administrativo, cuja obra está prevista para ser concluída em 2018. 
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CAMPUS FURG-SAP E POLO UNIVERSITÁRIO RECEBERAM CAMARA DE 
VEREADORES DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 

 

Na manhã do dia 28 de junho, o Campus FURG-SAP e o Polo Universitário Santo 
Antônio receberam os integrantes da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha para 
um café da manhã, com a finalidade de apresentar as atuais instalações do referido Campus e do 
Polo, bem como relatar ações que consolidam o ensino superior no município, aproximando o 
meio acadêmico da comunidade patrulhense. 

Após o evento na Unidade Cidade Alta, no centro da Cidade, os vereadores percorreram 
as instalações da Unidade Bom Princípio, situadas no bairro de mesmo nome, que também 
integra o Campus FURG-SAP, onde conheceram o Centro Tecnológico e as obras do pavilhão de 
salas de aula, casa de estudantes, ponto de convívio e prédio administrativo. 

Durante o evento, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente, fez um 
breve relato da presença da FURG em Santo Antônio, descreveu os cursos de graduação e pós-
graduação oferecidos e solicitou o apoio dos vereadores para divulgar as vagas para graduação e 
pós-graduação oferecidas pela FURG, beneficiando toda a comunidade regional. 

Já a professora Dilce Eclai Gil Vicente, coordenadora do Polo Universitário relatou o 
oferecimento de vários cursos de graduação à distância, oferecidos por diferentes Universidades 
Federais. Além disso, citou alguns projetos em andamento, entre eles aqueles destinados ao 
público da terceira idade. 

O presidente da Câmara de Vereadores de SAP, André Luis de Oliveira Selistre, por sua 
vez, lembrou a importância da presença de cursos superiores gratuitos na cidade, colocando a 
Casa à disposição para auxiliar na consolidação do Campus FURG-SAP e nas propostas do Polo 
Universitário Santo Antônio. 
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SAP PROMOVEU CAFÉ DA MANHÃ NO CAMPUS 
FURG-SAP 

 

Na quinta-feira, 29 de junho, no Campus FURG-SAP, Unidade Bom Princípio, localizada 
no bairro de mesmo nome, aconteceu uma edição do Café da Manhã da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços de Santo Antônio da Patrulha – ACISAP e da Câmara de Dirigentes 
Lojistas – CDL. 

Estiveram presentes no evento o prefeito municipal Daiçon Maciel da Silva e vice-
prefeito José Francisco Ferreira da Luz; o presidente da ACISAP e da CDL, Paulo Roberto dos 
Santos Machado; o Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Luís Fernando 
Missel; Secretária Municipal da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli; a diretora do Polo 
Universitário Santo Antônio, professora Dilce Eclai Gil Vicente, e mais de trinta empresários do 
município. 

Na oportunidade, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, 
agradeceu a iniciativa da ACISAP em realizar uma edição do seu tradicional café da manhã no 
Campus da FURG, em especial na Unidade Bom Princípio, onde os visitantes puderam conhecer 
as instalações do Centro Tecnológico e as obras do prédio administrativo, casa de estudantes, 
pavilhão de salas de aula e ponto do convívio dos estudantes. Além disso, o diretor destacou o 
oferecimento de três cursos de pós-graduação a partir de 2017 no Campus FURG-SAP e 
informou que a professora Cleuza Maria Sobral Dias, reitora da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG), protocolou junto ao MEC/SISU a solicitação de recursos para novas obras nos 
três campi fora da sede. Para o Campus FURG-SAP, a solicitação se refere à construção de mais 
um pavilhão de salas de aulas, um restaurante universitário, prédio de laboratórios e biblioteca, 
recursos este que são esperados a partir de 2018. O diretor solicitou ainda o apoio de todos os 
presentes na divulgação das vagas oferecidas pela FURG em SAP. 

A professora Dilce Eclai Gil Vicente, por sua vez, fez um relato das atividades da FURG 
junto ao Polo Universitário Santo Antônio que oferece cursos à distância. 

Já o presidente da ACISAP e CDL, Paulo Roberto dos Santos Machado, ressaltou a 
importância da expansão do ensino superior no município e colocou as duas instituições à 
disposição para projetos em parceria com a FURG. 

Conforme a direção do Campus FURG-SAP, o evento do dia 29 com a participação da 
ACISAP, integrou mais uma ação do Plano de Desenvolvimento Institucional e Humano do 
Campus FURG-SAP (2015-2017), que tem entre seus objetivos incrementar a Incrementar a 
visibilidade do Campus FURG-SAP por meio de divulgação institucional e dos cursos oferecidos 
e estreitar os laços entre a Universidade e a Comunidade regional. 
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CAMPUS FURG-SAP PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DOS EDITAIS PARA 
PARQUES E POLOS TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS NO RS 

 

Nesta segunda-feira, 3/7, o Campus FURG-SAP esteve presente na solenidade de 
lançamento oficial dos editais dos Programas de Parques Tecnológicos, Incubadoras e Polos 
Tecnológicos, que aconteceu no Palácio Piratini em Porto Alegre. 

O Campus da FURG em Santo Antônio esteve representado pelo seu diretor, professor 
Antonio Valente e pelos professores da Escola de Química e Alimentos (EQA-FURG), Juliana 
da Silveira Espindola e Roberto de Souza Gomes da Silva. 

Na ocasião, foram anunciados pelo Governo do Estado a quantia de dezesseis milhões de 
reais para aplicação nos citados editais com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (Bird).  

O Campus FURG-SAP integra o Polo de Inovação Tecnológica Metropolitano Delta do 
Jacui, tendo como representante o professor doutor Fábio Gonçalves (EQA/FURG); 
 
CASA DE ESTUDANTES DO CAMPUS FURG-SAP RECEBEU OFICINAS DE BOAS 
PRÁTICAS 

 
No dia 4 de julho, atendendo a programação do Projeto de Acompanhamento, 

Integração e Capacitação da Casa do Estudante Universitário (CEU) do Campus da 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-
SAP), Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG) promoveu a Oficina de Boas Práticas 
e Manejo de Alimentos. A atividade foi desenvolvida pela professora Dra. Itiara Gonçalves 
Veiga, dos Cursos de Engenharia Agroindustriais. O encontro teve como objetivo informar sobre 
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os procedimentos de higiene, manejo e conservação de alimentos. Participaram da atividade, os 
13 (treze) estudantes moradores da Casa (CEU-FURG-SAP. Segundo a psicóloga Ms. Cynthia 
Castiel Menda, que coordena o referido projeto, "os estudantes tinham muitas dúvidas, por 
exemplo, sobre o uso compartilhado de geladeira, incluindo técnicas corretas de limpeza e tempo 
adequado para refrigeração dos alimentos. A professora Itiara apresentou de forma participativa 
e lúdica, material técnico imprescindível para quem mora num espaço comunitário”. Ainda, 
conforme Cynthia Menda (PRAE/FURG) essas ações que trazem professores e convidados para 
a Casa do Estudante são positivas para ambos os públicos, porque promovem uma troca de 
experiências e uma capacitação técnica para o melhor aproveitamento dos recursos públicos 
investidos neste espaço. 

O Programa de Acompanhamento e Apoio Pedagógico (CAAPE/DIDES/PRAE) visa 
atender as necessidades dos moradores da CEU-SAP em várias dimensões/ações, como relações 
interpessoais, comunicação, autogestão e conhecimentos específicos. 
 

 

 
PROFESSOR DO CAMPUS FURG-SAP PARTICIPOU DA SURDOLIMPIADA NA 
TURQUIA 

 
No período de 18 a 30 de julho, o professor Marco Aurélio Rocha Di Franco 

(ILA/FURG), que atua no Campus FURG-SAP, integrou a delegação surdolímpica do Brasil no 
“Summer Deaflympics 2017”, que aconteceu em Samsun, na Turquia. 

O Summer Deaflympics ou Surdolimpíadas de Verão é também conhecido por Olimpíada 
para Surdos, um evento multidesportivo internacional, organizado para atletas surdos pelo Comitê 
Internacional de Desportos para Surdos (ICSD) e ocorre a cada quatro anos, estando na 23ª. edição. 

Conforme esclarece o professor Marco Di Franco, delegado do volei masculino do Rio 
Grande do Sul, a participação dos representantes brasileiros no evento foi viabilizada graças à 
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atuação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) junto ao Ministério do 
Esporte, com a obtenção de patrocínio inédito. Segundo o professor, é a primeira vez que o 
Governo Federal investe financeiramente na participação de Delegação da CBDS para uma 
Surdolimpíada e o Brasil estará presente com 140 pessoas: 99 surdoatletas e 41 profissionais de 
apoio (comissão técnica, equipe de apoio e equipe de saúde). 
 

FURG PARTICIPOU DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
 

Na manhã do dia 31/07, a volta à rotina escolar da rede municipal de Santo Antônio da 
Patrulha foi marcada pela realização do Seminário de Educação, realizado no auditório 
municipal Qorpo Santo, que deu início ás atividades previstas para o “Programa de Formação 
Continuada”, que será realizado ao longo do segundo semestre do corrente ano pela Secretaria 
Municipal de Educação em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (Campus 
FURG-SAP) e o Polo Universitário Santo Antônio. 

Segundo a secretária municipal da Educação, Dalva Provenzi de Carli “O processo de 
formação de professores iniciou há um bom tempo em Santo Antônio da Patrulha, e agora 
estamos iniciando um novo caminho, pois o aprender deve ser contínuo..”  

A coordenadora do Polo Universitário/SAP, professora Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente 
e o diretor da FURG/Campus de Santo Antônio da Patrulha, professor Antônio Valente 
(EE/FURG) comentaram a importância do acesso aos cursos de graduação e especialização para 
a qualificação dos professores do município e da região. Eles se colocaram à disposição dos 
docentes na busca de aprendizado, com o intuito de oferecer o melhor aos alunos. 

A Profª. Drª Darlene Webler (ILA/FURG), que atua no Campus FURG/SAP, apresentou 
o Programa de Formação Continuada, sob a sua coordenação, que buscará melhorar a qualidade 
da Educação Básica em Santo Antônio, nas diferentes áreas do conhecimento, tendo como 
temática central: educação, pesquisa, docência e inovação. 

A manhã ainda contou com a palestra do Prof. Dr. Pedro Roque Giehl, da Fundação 
Liberato de Novo Hamburgo. Ele proferiu a palestra “Educação, Cidadania e Inovação nos 
contextos pós-modernos – desafios e perspectivas. De acordo com Giehl “a grande tarefa dos 
profissionais da educação é voltar a acreditar na capacidade do ensino, não ter medo de educar. 
Sermos profissionais, nos atualizarmos, sermos criativos para formarmos estudantes co-criativos, 
comprometidos com a mudança que o mundo precisa”, comentou. 

Durante a tarde, os professores do 1º ao 5º ano e Pré-Escola participaram da roda de 
conversas: “O que podemos mudar na escola que não muda?”, com as professoras Ana Cristina 
Ritter Rauta da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo e Gisele Susan Giacomim – 
Projeto EDUCOM. 

Já os professores dos Anos Finais puderam conferir a palestra “Desafios de Processos de 
Aprendizagem nos Anos Finais” ministrada pelas professoras doutoras Darlene Webler 
(ILA/FURG) e Raquel Milani (IMEF/FURG). 
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FURG-SAP REALIZOU PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO NA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

 

Na quinta-feira, 17/08, o diretor do campus FURG-SAP professor Antonio Valente e o 
coordenador do curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Jorge Tello 
Gamarra, participaram do tradicional Café da Manhã da Associação Comercial, Industrial e de 
Serviços – ACISAP e da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL.  

Na ocasião, o professor do Campus FURG-SAP, Jorge Gamarra (EQA/FURG) abordou o 
tema “Empreendedorismo e Inovação”. Em sua apresentação, o professor abordou casos de 
empresas de sucesso, ressaltando a história de cada uma delas. Destacou também a importância 
do empreendedorismo para os países, relacionando o tema com a realidade de Santo Antônio da 
Patrulha. Por fim, apresentou cinco lições empreendedoras: 1) Inovar, além da média (do 
mercado); 2) Profissionalizar a Gestão; 3) Pensar grande; 4) Foco nas pessoas (cultura 
organizacional); e 5) Visão de longo prazo. 

A palestra integrou um ciclo de eventos numa parceria FURG-SAP e Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços de SAP. O próximo encontro foi previsto para o dia 23 de 
novembro na sede da ACISAP, quando o professor Jorge Gamarra deverá abordar o tema 
“Capacidade de Inovação na indústria do Rio Grande do Sul”. 
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FURG-SAP RECEBE VISITA DE REPRESENTANTES DA RÁDIO COMUNITÁRIA 

 

No dia 31 de agosto, o Campus FURG-SAP recebeu a visita do diretor da Rádio 
Comunidade de Santo Antônio da Patrulha, Alexandre Fernandes, também presidente da 
entidade Mantenedora, e do locutor Fabrício Machado Fernandes. 

Na oportunidade, Alexandre Fernandes fez um convite ao diretor do Campus FURG-SAP, 
professor Antonio Valente para participar juntamente com servidores e estudantes em alguns 
horários da programação, visando levar ao conhecimento do público notícias sobre a FURG e 
divulgar projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de informações relacionadas ao Campus. 
De início, ficou definida a participação da FURG nas terças-feiras das segundas semanas de cada 
mês, horário que será posteriormente ampliado conforme a demanda da universidade. 

A rádio comunitária atua a 16 anos em Santo Antônio da Patrulha, com serviços à 
comunidade, informação e utilidade pública. Busca a valorização da comunidade patrulhense, 
ressaltar fatos positivos, denunciar problemas e realizar um trabalho de informação e 
conscientização quanto aos diretos e deveres da população no exercício da sua cidadania. 
Segundo seu diretor, é também uma rádio de entretenimento, esclarecimento público e educação 
através de uma linguagem próxima à realidade do povo patrulhense. 

A rádio conta com diversos parceiros como Liga Feminina de Combate ao Câncer, APAE, 
Defesa Civil, CONSEPRO, Rotary Club e Lions Internacional, somando-se agora também a 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
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FURG-SAP REALIZOU SIMULADO PARA O ENEM 

Nos dias 05 e 06 de setembro, o Curso Popular Pré-Universitário FURG-SAP, SACI, 
promoveu uma prova gratuita, simulando o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. A 
atividade foi voltada para estudantes que concluíram e/ou estão em processo de conclusão do 
ensino médio. Participaram alunos de escolas públicas e particulares que pretendem fazer Enem 
2018 e/ou queiram avaliar os seus conhecimentos. 

Este ano, o Curso Popular SACI aplicou também a prova, na mesma data e horário, no 
Instituto Estadual de Educação Santo Antônio (IEESA). Conforme sua coordenadora, a 
assistente social Soledad Bech Gaivizzo da PRAE/FURG, esta iniciativa teve como finalidade 
aproximar ainda mais a Universidade da Escola.  

Para a realização da prova no Campus FURG-SAP e na escola Estadual esteve envolvida 
uma equipe constituída por docentes, técnicos e estudantes da FURG em Santo Antônio da 
Patrulha, além de voluntários da comunidade. 
 

FURG-SAP PROMOVEU ENCONTRO COM ESTUDANTES ALUSIVO AO INÍCIO DO 
SEGUNDO SEMESTRE LETIVO 

 

Na manhã do dia 6 de setembro, a direção do Campus FURG-SAP, juntamente com os 
coordenadores de curso de graduação realizaram um encontro com os estudantes, alusivo ao 
início das atividades do segundo semestre letivo do corrente ano em Santo Antônio da Patrulha. 

Na ocasião, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, após as boas-
vindas à comunidade acadêmica, relatou alguns projetos como FURG-SAP e empresas do 
agronegócio, à nova Casa de Estudantes e o projeto de visitas às escolas da região para divulgar a 
presença da FURG no litoral norte e região metropolitana de Porto Alegre. Em seguida, abordou 
os investimentos da Universidade Federal do Rio Grande no município, em especial, na 
construção da Unidade Bom Princípio, bem como expos um cronograma para as transferências 
das principais atividades acadêmicas para o novo campus e aspectos relativo ao uso do transporte 
coletivo entre as duas unidades (Bom Princípio e Cidade Alta). 

Em seguida, a professora Fernanda Trombetta da Silva, coordenadora adjunta do curso de 
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias apresentou a metodologia empregada para a 
distribuição dos horários e salas de aulas nas duas unidades, destacando o inédito emprego de um 
software no Campus para agilizar a complexa tarefa que envolve um grande número de variáveis. 

Posteriormente, os coordenadores de curso, professores Jorge Gamarra, (Engenharia 
Agroindustrial Indústrias Alimentícias), Juliana da Silveira Espíndola (Engenharia 
Agroindustrial Agroquímica) e Karin Ritter Jelinek (Licenciatura em Ciências Exatas), 
juntamente com a direção do Campus conversaram com os estudantes, esclarecendo inúmeras 
dúvidas sobre a distribuição dos horários e locais de salas de aulas, entre outros aspectos. 
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FURG-SAP LANÇOU PROJETO SOBRE ALUNOS EGRESSOS 

 

No dia 6 de setembro, foi lançado pela direção do campus da Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG) em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP), o projeto 
“EGRESSOS FURG-SAP” na presença de coordenadores de curso, demais docentes, técnicos e 
estudantes. 

Segundo o professor Antônio Luís Valente, diretor do Campus FURG-SAP, o projeto tem 
por finalidade armazenar, gerenciar e divulgar informações sobre as atividades dos estudantes 
egressos dos cursos de graduação oferecidos pela FURG em Santo Antônio da Patrulha (RS), 
Engenharia Agroindustrial Agroquímica, Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e 
Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática). Além disso, visa subsidiar 
ações destinadas a aprimorar cada vez mais a formação dos estudantes, contribuir para a 
consolidação e reconhecimento dos cursos e do Campus FURG-SAP, acompanhar o 
desenvolvimento da vida profissional dos acadêmicos e oportunizar uma maior motivação 
profissional dos estudantes da graduação. 

Participaram também do desenvolvimento do projeto o prof. Jorge Estuardo Tello 
Gamarra (EQA/FURG), coordenador do curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias 
Alimentícias, o assistente em educação Lizandro Mello Pereira e o acadêmico Maycon 
Minervino de Souza. 

As informações sobre os alunos egressos estão disponíveis no site do Campus, 
http://www.sap.furg.br/, na aba “as pessoas”. 
 

 

 

 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                           Campus FURG-SAP 2017 

 35

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AGROINDUSTRIAL NO CAMPUS FURG-SAP 

 
Na sexta-feira (8/09) teve início no Campus da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) em Santo Antônio da Patrulha, Campus FURG-SAP, o curso de Especialização em 
Gestão Agroindustrial. 

A primeira turma da especialização em gestão agroindustrial conta com trinta alunos 
matriculados, procedentes de várias áreas da graduação e oriundos de diversas cidades da Região 
Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte do RS além de Santo Antônio da Patrulha, entre 
elas Gravataí, Tramandaí, Capivari, Osório, Esteio e Palmares do Sul, atendendo, portanto, uma 
demanda regional.  

O curso gratuito e sob a coordenação do professor doutor Alex Leonardi, tem previsto um 
total de 405 horas com término em dezembro de 2018. As aulas serão quinzenais, nas sextas-
feiras à noite e sábados manhã e tarde, nas dependências da Unidade Cidade Alta do Campus 
FURG-SAP, situada na rua Barão do Cahy 125, em Santo Antônio da Patrulha.  
 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS PROMOVEU 2ª SEMANA 
ACADÊMICA 

 
A 2ª Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas (Salce) do Campus 

Santo Antônio da Patrulha (SAP) da FURG iniciou na segunda-feira, 11. O evento teve como 
objetivo promover o debate sobre questões de ensino de Ciências, Física, Química e 
Matemática. A segunda edição da Salce foi uma iniciativa de docentes e discentes do curso de 
licenciatura em Ciências Exatas e tem o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) e do 
Instituto de Matemática, Estatística e Física (Imef). 

Foi também o objetivo da atividade a reflexão sobre o papel do professor de ciências na 
sociedade atual, apontando novas perspectiva que estejam relacionadas aos estudos científicos 
nos campos do ensino, da pesquisa e da extensão, além de problematizar e dialogar sobre as 
dificuldades encontradas em relação ao ensino e aprendizagem de ciências exatas. 

O evento, destinado estudantes da graduação e professores da rede estadual e municipal 
de ensino da região, reuniu pesquisadores e temas importantes da contemporaneidade em uma 
programação com palestras, mesa de debates, oficinas e apresentação de trabalhos na “2ª 
Mostra de Produção Acadêmica”. O evento recebeu 88 inscrições e teve como taxa de matrícula 
um quilo de alimento. Os alimentos arrecadados foram doados para a Igreja Matriz de Santo 
Antônio, que fez a distribuição para famílias carentes. 
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SIMULADO ENEM FOI OFERECIDO PELO SACI NA FURG-SAP 
 

Em 2017, ocorreu no Campus FURG-SAP (Unidade Cidade Alta) em Santo Antônio da 
Patrulha a realização de um simulado para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), cujas 
provas foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país pelo Ministério da 
Educação. 

O simulado foi mais uma atividade do Curso Popular Pré-Universitário Super Ação 
Comunitária (SACi) promovido pelo Camus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no 
município. 

Mais de uma centena de estudantes da região realizaram as provas que abordaram todas 
as áreas do ENEM, seguindo a sistemática do Exame Nacional que tem por finalidade verificar o 
domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. 
 

 
 
AGROINDUSTRIA CHILENA FOI TEMA DE PALESTRA NA FURG-SAP EM 
PARCERIA COM A UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA/CHILE  

 
No dia 26 de setembro aconteceu no Campus FURG-SAP uma palestra com posterior 

debate sobre o tema “Experiências na Agroindústria Chilena” abordado pela Dra. Valeska 
Geldres-Weiss, presidente da Asociación de Directivos Superiores de Las Facultades de 
Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE) e Diretora da Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de La Universidad de La Frontera, Chile. 

O evento aconteceu na língua espanhola, na sala 03 da Unidade Cidade Alta (Campus 
FURG-SAP) numa realização da Universidade Federal do Rio Grande (Campus FURG-SAP), 
Centro de Estudos de Dinâmica Agroindustrial (CEDAI/FURG-SAP) e Universidad de la 
Frontera (Temuco/Chile). 

Conforme o professor doutor Jorge Gamarra (EQA/FURG), coordenador da atividade, o 
evento foi aberto a técnicos, estudantes do Campus FURG-SAP dos cursos de Engenharia 
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Agroindustriais Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica, Licenciatura 
em Ciências Exatas e representantes do setor da agroindústria da região e comunidade em geral. 
 

 

 

COMITIVA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA VISITA SEDE DA FURG 

 
Na última quarta-feira, 27 de setembro, a reitora Cleuza Dias e os pró-reitores de 

pesquisa, Eduardo Secchi, de graduação, Renato Dias, e de Infraestrutura, Marcos Amarante, e a 
chefe de gabinete, Denise Martinez receberam uma comitiva do município de Santo Antônio 
da Patrulha (SAP) no Campus Carreiros da FURG na cidade do Rio Grande. Formado pelo 
prefeito municipal, Daiçon da Silva, o presidente da Câmara de Vereadores, André Selistre, o 
diretor do Campus Santo Antônio da Patrulha da FURG, Antônio Valente, secretários e 
servidores daquele município, o grupo participou, pela manhã, de reunião na reitoria e em 
seguida visitaram as instalações da universidade. 

Na oportunidade, os gestores da FURG e de Santo Antônio da Patrulha avaliaram os 
efeitos da presença da universidade no município do litoral norte, apresentando dados do impacto 
no ensino básico, na formação de professores, na economia, e na expectativa dos estudantes de 
acessarem a universidade, e discutiram possibilidades de desenvolvimento do campus no 
próximo ano, reforçando o compromisso de reciprocidade. 
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FURG-SAP PARTICIPOU DA 16ª. MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Nos dias 4 e 5 de outubro, alunos, técnicos e professores do Campus da FURG em Santo 
Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP) participaram da 16ª Mostra da Produção 
Universitária (MPU) que no Campus sede da FURG, na cidade do Rio Grande. 

O lema do evento neste ano foi “Pesquisa e Inovação para a sociedade”, e teve por 
objetivo a divulgação, a promoção e o acompanhamento dos diversos trabalhos em nível de 
graduação e pós-graduação, desenvolvidos por participantes de projetos/programas da 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG e outras Instituições de Ensino Superior – IES.  

Criada em 2002, a MPU busca incentivar o desenvolvimento da pesquisa, do ensino, da 
extensão, da inovação tecnológica e da cultura na Região Sul do Rio Grande do Sul, criando um 
ambiente acadêmico propício à troca de experiências e aperfeiçoamento de metodologias. 

A MPU 2017 foi constituída pelos seguintes eventos: 26º Congresso de Iniciação 
Científica (CIC), 20º Seminário de Extensão (EXT), 19º Encontro de Pós-Graduação (EPG), 
13ª Feira de Inovação Tecnológica (FITec), 12º Seminário de Ensino (ENS) e 4º Simpósio de 
Cultura. 

Vinte e cinco alunos dos cursos de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, 
Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Licenciatura em Ciências Exatas do Campus FURG-
SAP apresentaram trabalhos na mostra em Rio Grande. 
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COMUNIDADE ACADÊMICA ELEGEU CONSELHO DO CAMPUS FURG-SAP 

 

No dia 4 de outubro, ocorreu a eleição dos membros do Conselho do Campus FURG-
SAP, em Santo Antônio da Patrulha. 

A escolha dos membros do referido conselho buscou atender à Resolução 14/2017 do 
Conselho Universitário da FURG, datada de 11 de agosto do corrente ano, que dispôs sobre a 
alteração do Regimento Interno da Reitoria e definiu a estrutura organizacional mínima nos 
campi situados fora do município do Rio Grande (Campus Santo Antonio da Patrulha, Campus 
Santa Vitória do Palmar e Campus São Lourenço do Sul). 

A escolha dos membros do Conselho no Campus FURG-SAP ocorreu por meio de 
consulta digital através do Núcleo de Tecnologia da informação NTI FURG.  

A consulta ocorreu para a escolha de 5 representantes docentes, 2 representantes dos 
técnicos em educação e 2 representantes dos estudantes que completam juntamente com a 
direção, vice-direção do campus, coordenadores de cursos de graduação e da pós-graduação 
stricto sensu, um total de 15 membros. 

Conselho do Campus é o órgão superior deliberativo no âmbito do Campus, e consultivo 
no âmbito institucional e visa assegurar o pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e administração. 
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CAMPUS FURG-SAP RECEBEU BICICLETAS PARA USO ENTRE AS DUAS 
UNIDADES 

 

No dia 4 de outubro, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, 
recebeu 10 bicicletas para serem utilizadas pelos estudantes no trajeto entre as Unidades Cidade 
Alta e Unidade Bom Princípio. A entrega foi realizada pelo servidor Arlindo Fortes, 
representando a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Daiane Teixeira Gautério. 

A vinda das bicicletas tornou-se possível numa tratativa conjunta da direção do campus 
FURG-SAP e a Pró-reitoria Estudantil da FURG, buscando oferecer aos estudantes uma 
alternativa de deslocamento entre as duas unidades do Campus da FURG em Santo Antônio da 
Patrulha. 

A previsão, segundo o professor Antônio Valente, é que após a confecção de 
infraestrutura para a guarda e controle do uso das bicicletas, os empréstimos já serão viabilizados 
na próxima semana. 
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CAMPUS FURG-SAP DIVULGOU CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO FURG-SAP 

 
No dia 6/10, foi divulgada a constituição do Conselho do Campus FURG-SAP pela 

comissão especial responsável pela organização do processo de escolha dos membros eletivos 
em atendimento à Resolução 14/2017 do Conselho Universitário.  

A divulgação ocorreu logo após a homologação do resultado da consulta digital realizada 
no dia 4/10, através do sistema de consulta do NTI/FURG, que escolheu representantes docentes, 
técnicos administrativos e discentes. 

Segundo o professor Antônio Valente, diretor do Campus FURG-SAP, o primeiro 
Conselho do Campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha terá agora o prazo de até 60 
(sessenta) dias, a partir da sua constituição, para eleger o(a) diretor(a) e vice-diretor(a), bem 
como terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para encaminhar ao Conselho Universitário a 
proposta de Regimento Interno do Campus. 

O Conselho do Campus FURG-SAP é o órgão superior deliberativo no âmbito do 
Campus, e consultivo no âmbito institucional e visa assegurar o pleno funcionamento e 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. Ficou constituído 
pelos seguintes membros: 

Diretor do Campus FURG-SAP Antônio Luís Schifino Valente 
Coordenador do curso de graduação em 
Engenharia Agroindustrial Indústrias 
Alimentícias 

Jorge Estuardo Tello Gamarra 

Coordenador do curso de graduação 
Engenharia Agroindustrial Agroquímica 

Juliana da Silveira Espindola 

Coordenador do curso de graduação 
Licenciatura em Ciências Exatas 

Rosângela Menegotto Costa 

Coordenador do curso de Mestrado em 
Ciências Exatas (stricto sensu) 

Karin Ritter Jelinek 

Representante dos docentes: Rene Carlos Cardoso Baltazar Junior (titular) 
Luciano Silva da Silva (suplente) 

 Itiara Gonçalves Veiga (titular) 
Fábio Ferreira Gonçalves (suplente) 

 Cristiano Rodrigues Garibotti (titular)  
Fernando Kokubun (suplente) 

 Alex Leonardi (titular) 
Neusa Fernandes de Moura (suplente) 

 Cassiano Ranzan (titular) 
Marcelo Escobar Aragão (suplente) 

Representantes dos técnicos 
administrativos e educação: 

Lizandro Mello Pereira (titular) 
Márcia Helena Scherer Kurz (suplente) 

 Claudia Maria Gomes da Cunha (titular) 
Soledad Bech Gaivizzo (suplente) 

Representantes dos discentes: Nicoli Peroza Ramos (titular) 
Larissa Morgana Ferreira Scopel (suplente) 

 Iron Junior Vieira Lobo (titular) 
Marcos Vinicius Gust Gund (suplente) 
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FURG-SAP REALIZOU NOVA RODADA DE VISITA A EMPRESAS PARA PARCERIAS 
NO AGRONEGÓCIO 

 
Na segunda-feira, 16/10, a direção do Campus FURG-SAP realizou mais uma rodada de 

visita às empresas do setor do agronegócio localizadas no município de Santo Antônio da 
Patrulha, RS. A iniciativa integrou o projeto da direção denominado “FURG-SAP e Empresas 
do Agronegócio Brasileiro” e teve por finalidade divulgar os cursos de Engenharias 
Agroindustriais, fomentar parcerias em projetos de pesquisa e extensão, oportunizar a realização 
de estágios para os estudantes, contribuir para a ampliação do mercado de trabalho para os 
alunos egressos e apoiar o desenvolvimento econômico e social da região.  

Desta vez, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente (EE/FURG), 
acompanhado da professora Juliana da Silveira Espindola (EQA/FURG), coordenadora do Curso 
de Engenharia Agroindustrial Agroquímica e do acadêmico Maycon Minervino de Souza, 
representando o segmento estudantil visitaram três empresas importantes da área alimentícias: 
Guimarães Indústria e Comércio Ltda, Da Colonia Alimentos Naturais e Doces Santo Antônio, 
cujos produtos são distribuídos para regiões de todo o país. 

Durante as visitas, além de apresentados os cursos de graduação e pós-graduação, 
especialmente o curso de Especialização em Gestão Agroindustrial, que atualmente conta com 
alunos procedentes de várias empresas da região, foram também tratados a possibilidade de 
estágios obrigatórios ou voluntários para os acadêmicos da FURG.  

Outro tema abordado foi a realização de parcerias das empresas com a FURG para a 
execução de ensaios nos laboratórios do Campus FURG-SAP por meio da Empresa Júnior, 
recentemente criada. 
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INSTAURADO O CONSELHO DA FURG-SAP 
 

No dia 17 de outubro, ocorreu o evento de instauração do Conselho do Campus FURG-
SAP, após o processo eletivo realizado no último dia 4 e homologação dos resultados no dia 6 
pela comissão especial responsável pela organização do processo de escolha dos membros 
eletivos em atendimento à Resolução 14/2017 do Conselho Universitário. 

O Conselho do Campus FURG-SAP é o órgão superior deliberativo no âmbito do 
Campus, e consultivo no âmbito institucional e visa assegurar o pleno funcionamento e 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. 

Está constituído por 14 membros titulares e seus suplentes e terá agora entre suas 
atribuições organizar o processo de eleição do diretor(a) e vice-diretor(a) do campus e preparar a 
proposta de regimento interno do Campus FURG-SAP. 

Logo após a instauração, aconteceu também a primeira reunião de trabalho do referido 
Conselho, quando foi constituída uma comissão especial para coordenar o processo de eleição da 
direção e vice-direção e foi também aprovada a proposta apresentada pelo diretor do Campus 
FURG-SAP, professor Antônio Valente, para o uso das dependências físicas do novo prédio 
administrativo em fase de conclusão na Unidade Bom Princípio. 
 

PREFEITO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E DIRETOR DO CAMPUS FURG-
SAP BUSCARAM APOIO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA FURG NA REGIÃO 
 

No dia 19 de outubro, o prefeito municipal de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel 
da Silva, e o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, participaram de uma 
reunião no Palácio Piratini com o Chefe da Casa Civil do Estado, o rio-grandino Fábio Branco, 
para buscar apoio à consolidação do Campus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no 
município (Campus FURG-SAP).  

Entre os assuntos tratados destacam-se a liberação de vagas pelo Ministério da Educação 
para a seleção e contratação de professores e técnicos para mais dois novos cursos de graduação 
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em Santo Antônio da Patrulha e recursos para a 
construção de novos prédios na Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP. 
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DIREÇÃO FURG-SAP E MOVIMENTO ESTUDANTIL REALIZARAM CADASTRO 
PARA O PASSE LIVRE 

 

Com a finalidade de garantir o Passe Livre Estudantil para os alunos que residem nos 
municípios da região Metropolitana de Porto Alegre e estão matriculados nos cursos de 
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica e 
Licenciatura em Ciências Exatas oferecidos pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
em Santo Antônio da Patrulha, o diretor do Campus FURG-SAP Antônio Valente e os 
acadêmicos Gustavo Ibanes Lessa Camargo, João Vitor Scapin e Mariana Silva Gomes 
realizaram um cadastro de estudantes interessados na isenção das passagens. 

O referido cadastro foi realizado nos dias 9 e 10 de novembro, na sala da direção do 
Campus, aos cuidados do acadêmico Gustavo Lessa Camargo.  
 

DIREÇÃO FURG-SAP CONCLUIU PROJETO FURG E EMPRESAS DA 
AGROINDUSTRIA 

 

Nos dias 6 e 7 de novembro, a direção do Campus FURG-SAP realizou a última etapa do 
Projeto “FURG-SAP Empresas 2015-2017” que teve por finalidade divulgar os cursos de 
Engenharias Agroindustriais, fomentar parcerias em projetos de pesquisa e extensão, oportunizar 
a realização de estágios para os estudantes, contribuir para a ampliação do mercado de trabalho 
para os alunos egressos e apoiar o desenvolvimento econômico e social da região.  

Durante este período, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, 
acompanhados dos professores Roberto de Souza Gomes da Silva e Cassiano Ranzan realizaram 
visitas a mais quatro empresas ligadas à produção de alimentos, todas localizadas na área rural de 
Santo Antônio da Patrulha.  

Segundo Antonio Valente a partir das visitas ocorridas em 2017 que contou ainda com a 
participação dos professores Juliana Espíndola, Hugo Ariel Lombardi Rodriguez e do técnico em 
educação Lizandro Mello Pereira foi desenvolvido um banco de dados junto à direção do 
Campus para futuras parcerias partir do próximo ano.  

Da mesma forma, conforme destaca o professor Cassiano Ranzan, responsável pelos 
estágios obrigatórios dos cursos de Engenharias Agroindustriais, o resultado desta iniciativa foi 
muito positivo. Para 2018, segundo informa, teremos inclusive a oportunidade de realizarmos 
projetos de conclusão de curso (TCC) com a participação dessas empresas, contribuindo para o 
desenvolvimento tecnológico da região.  

Os empresários manifestaram também o interesse em realizar ensaios técnicos na FURG-
SAP, valorizando ainda mais a presença da FURG em SAP e o relacionamento da Universidade 
com a comunidade regional. 
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DIREÇÃO FURG-SAP E MOVIMENTO ESTUDANTIL PROPÕE ALMOÇO PARA OS 
ESTUDANTES NO CAMPUS DA FURG EM SAP 

 

Em reunião ocorrida no Campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha, o diretor do 
Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente e a administradora Andréa Edom Morales 
participaram de uma reunião com representantes do movimento estudantil Mariana Silva Gomes, 
Gustavo Ibanes Lessa Camargo e João Vitor Scapin com a finalidade de buscarem alternativas 
para a alimentação dos estudantes na Unidade Cidade Alta. 

Segundo Antonio Valente, a intenção era buscar uma solução temporária para oferecer 
almoço no Campus FURG-SAP, enquanto a FURG aguarda liberação de recursos pelo 
Ministério da Educação para investimentos em infraestrutura nos campi fora do município de 
Rio Grande, inclusive para a construção de restaurantes universitários. 

Na oportunidade, foram avaliadas várias hipóteses para atender os estudantes num 
período experimental até o final do ano, mas garantindo a continuidade dos atuais vales 
alimentação fornecidos pela PRAE, um preço acessível à comunidade acadêmica e a qualidade e 
variedade no cardápio. 

Após a análise de propostas recolhidas com empresários do setor de alimentação da 
cidade, os representantes do movimento estudantil e a direção FURG-SAP optaram por uma 
parceria entre a empresa que atualmente administra a cantina do Campus FURG-SAP e a 
empresa patrulhense Santo Paladar. 
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CONCLUÍDO PROJETO EGRESSOS FURG-SAP 

 
No segundo semestre de 2017, foi disponibilizado no site do campus FURG-SAP o 

resultado do Projeto FURG-SAP Egressos, desenvolvidos pela direção FURG-SAP. 
Segundo o professor Antônio Luís Valente, diretor do Campus FURG-SAP, o projeto 

teve por finalidade armazenar, gerenciar e divulgar informações sobre as atividades dos 
estudantes egressos dos cursos de graduação oferecidos pela FURG em Santo Antônio da 
Patrulha (RS), Engenharia Agroindustrial Agroquímica, Engenharia Agroindustrial Indústrias 
Alimentícias e Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática). Além disso, 
visou subsidiar ações destinadas a aprimorar cada vez mais a formação dos estudantes, contribuir 
para a consolidação e reconhecimento dos cursos e do Campus FURG-SAP, acompanhar o 
desenvolvimento da vida profissional dos acadêmicos. 

As informações disponibilizadas no site FURG-SAP teve ainda por finalidade, 
acrescentou Valente, de oportunizar que os estudantes tivessem uma visão do futuro mercado de 
trabalho e de onde estavam e que atividades desenvolviam os colegas já graduados, 
sensibilizando os alunos para a relevância dos cursos oferecidos pela FURG em Santo Antônio 
da Patrulha, RS. 

As informações sobre os alunos egressos estão disponíveis no site do Campus, 
http://www.sap.furg.br/, na aba “as pessoas”. 
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CONSTITUÍDO RECANTO DE LAZER PARA ESTUDANTES NA UNIDADE BOM 
PRINCÍPIO 

 

No dia 13 de novembro, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente e a 
Associação Atlética FURG-SAP, representada pelos acadêmicos da Engenharia Agroindustrial 
Taciano Lopes e Dainela Thais, definiram o local destinado a um recanto com área verde 
destinada ao descanso e ao lazer dos estudantes na Unidade Bom Princípio (FURG-SAP). 

O local escolhido é beneficiado por sombras de grandes árvores e fica praticamente em 
frente ao futuro Ponto de Convívio dos Estudantes, cuja obra deverá estar concluída pela 
PROINFRA/FURG no início do próximo semestre letivo. Lá, foram instalados bancos em 
madeira e disponibilizadas redes para os alunos pela PRAE/FURG. A intenção, segundo 
informou Taciano Lopes, é também disponibilizar equipamentos para práticas esportivas 
externas. 
 

FURG-SAP, PREFEITURA E METROPLAN AVALIARAM O USO E A AMPLIAÇÃO 
DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 

 

Na manhã de 14/11, representantes do Campus FURG-SAP e da Fundação Estadual de 
Planejamento Metropolitano e Regional (METROPLAN) estiveram em reunião com o prefeito 
Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva, para tratar sobre o 
oferecimento do Passe Livre Estudantil para os alunos do município e Litoral Norte Gaúcho. 

Participaram do encontro na Prefeitura de SAP, o diretor do Campus FURG-SAP, 
professor Antonio Valente, os coordenadores operacionais do Passe Livre na Metroplan Brunilda 
Werner e Hélio Schreinert Filho e os representantes do movimento estudantil na FURG-SAP 
Gustavo Ibanes Lessa Camargo, João Vitor Scapin e Mariana Silva Gomes. 

Na ocasião, os técnicos da Metroplan apresentaram detalhes sobre o Programa de Passe 
Livre e descreveram a área de abrangência atual que é a Região Metropolitana de Porto Alegre. 
Informaram também, que após o cadastro que deverá ser realizado pela FURG-SAP, os 
acadêmicos já poderão apresentar a documentação necessária visando o registro definitivo no 
Passe Livre. Outro aspecto relevante da reunião foi a definição de uma estratégia conjunta das 
três instituições com o objetivo de estender o benefício do programa para os estudantes das 
universidades federais e particulares do litoral Norte Gaúcho, atualmente não contemplados pela 
METROPLAN. 
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ENCONTRO MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA AMÉRICA LATINA NA FURG-SAP 

 

No dia 08 de novembro/2017, na FURG-Campus de S. Antônio da Patrulha, ocorreu o 
encerramento do Projeto de Extensão “Curso de Espanhol e suas Manifestações Culturais na 
América Latina” (120h), contando com exposições relativas aos sujeitos latinos e suas inscrições 
culturais, suas raízes históricas, suas concepções acerca de educação, saúde, natureza, 
sociedade, etc. Os convidados participantes foram Yanet Aldama Veitia (Cuba), Mirla 
Martinez (Cuba) – ambas são do Programa Federal Mais Médicos –, Jorge Tello Gamarra 
(Peru) e Felipe Hernández Garcia (Cuba) – ambos são professores da FURG. Em uma 
compreensão de que somos um grande povo latinoamericano, a interlocução entre convidados e 
participantes revelou-se um momento ímpar de socialização de vivências e percepções, bem 
como de grandes aprendizagens e emoções.  

“A partir da manifestação de interesse de estudantes e servidores da FURG-SAP em 
estudar a Língua Espanhola, os usos e as manifestações culturais na América Latina, em 2016, e 
da percepção de que a universidade cumpre seu papel ao propor ações e projetos que integrem 
universidade e comunidade, é que se dá a proposição deste Curso”, destacou a coordenadora do 
projeto, Profª Darlene Webler (ILA/FURG-SAP). Após as exposições e conversas entre 
convidados e participantes do Curso, houve um momento cultural e confraternização, recheado 
de emoções e saudosismos. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE EM SAP: Seminário de Sistematização 2017  

 

No dia 14 de novembro, no Campus FURG-SAP, ocorreu o Seminário de Sistematização 
da Formação Docente nas áreas das Linguagens e da Matemática. Tratou-se de uma das 
atividades do Programa de Formação Continuada Docente do Ensino Fundamental-Anos Finais, 
em uma parceria entre SEMED, FURG e Polo Universitário, como iniciativa de reflexão acerca 
de práticas pedagógicas na Educação Básica, de socialização de experiências e de produção de 
materiais para uso em sala de aula. Este programa teve envolvimento de universitários das 
Ciências Exatas, que acompanharam os encontros de ambas as áreas, observando, aprendendo e 
dialogando com os docentes da Educação Básica de SAP.  

Nas palavras da Profª Raquel Milano, responsável pela formação da Matemática, “as 
atividades tiveram por base a questão ‘Qual(is) conteúdos de Matemática você tem dificuldades 
para ensinar ou para os alunos aprenderem?’, para assim atenderem as demandas e aos dilemas 
da prática docente. Como os conteúdos apontados foram Geometria e Álgebra, os materiais 
concretos foram o geoplano e o algeplan, sendo aplicados em sala de aula. A cada encontro do 
Curso, relatos sobre as práticas eram trazidos para reflexão. Foi formado, assim, um grupo 
colaborativo de professores para discutir e propor alternativas relativas ao ensino e à 
aprendizagem da Matemática.” 

De acordo com a Profª Darlene Webler, responsável pela formação das Linguagens, “o 
desafio para a área, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, foi o aprimoramento do uso da 
língua/linguagem, o que passa pela leitura, interpretação, análise e produção textual. Ao longo do 
Curso, o grupo de professores desdobrou reflexões sobre suas práticas em contextos escolares, 
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planejou e produziu materiais de apoio, propôs atividades interdisciplinares e socializou as 
aplicações das atividades em salas de aula. Cabe destacar que, os docentes revelaram-se criativos 
na proposição e aplicação das atividades e comprometidos com os processos de ensino-
aprendizagem”.  

A programação do seminário contou com momentos de reflexão, socialização de 
dinâmicas e materiais produzidos, discussão sobre práticas interdisciplinares, avaliação e 
confraternização entre os presentes.  
 

FURG-SAP APRESENTOU SEUS TRABALHOS NO XXIV ENCONTRO DE QUIMICA 
DA REGIÃO SUL 

 

No período de 29 de novembro a 1° de dezembro, aconteceu em Florianópolis, SC, O XXIV 
Encontro de Química da Região Sul (SBQ Sul). Neste evento, alunos de Iniciação Cientifica dos 
cursos de Engenharia Agroindustrial e Licenciatura em Ciências Exatas, do Campus da FURG em 
Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP), além de pós-graduandos do Programa de Química 
Tecnológica e Ambiental (PPGQTA) apresentaram seus trabalhos técnicos.  

Um dos destaques do evento foi o trabalho intitulado “Desenvolvimento de método para 
determinação de contaminantes orgânicos em amostras de água, empregando extração em fase sólida 
e HPLC-DAD”, o qual foi apresentado na forma oral pelo aluno de Iniciação Cientifica Junior 
Antônio Miguel Gomes Lima. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Resíduos e 
Contaminantes (LARCO – FURG-SAP), durante o ano de 2017, sob orientação do Prof. Fabio 
Ferreira Gonçalves e é vinculado ao projeto “Apoio a Projetos de Pesquisa / Chamada 
MCTI/CNPq/SECIS No 20/2015 Municipal”, coordenado pelo Prof. Fernando Kokubun.  
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CONSELHO FURG-SAP HOMOLOGOU O RESULTADO DO PROCESSO 
ELEITORAL PARA A DIREÇÃO DO CAMPUS FURG-SAP 2018-2021 

 
No último dia 06/12, o Conselho do Campus da Universidade Federal do Rio Grande em 

Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP) homologou o resultado da eleição ocorrida no 
período de 1º a 4 de dezembro para Direção do Campus FURG-SAP (2018 a 2021). 

A chapa vencedora foi a Chapa 1 “Valente & Darlene – Gestão Plural, Inclusiva e 
Participativa, Aliando Experiência e Inovação”, que teve como candidato à Direção do 
Campus o Prof. Dr. Antonio Valente, da Escola de Engenhara/FURG (atual diretor FURG-SAP) 
e como candidata à Vice-Direção a Profª Drª Darlene Webler, do Instituto de Letras e 
Artes/FURG. Valente e Darlene conquistaram 63,8% dos votos na comunidade acadêmica de 
SAP (professores, técnicos em educação e estudantes). 

Segundo Antonio Valente, o período da próxima direção da FURG em Santo Antônio da 
Patrulha será marcado por grandes desafios e realizações. Entre eles, Valente cita a transferência 
definitiva das principais atividades acadêmicas e administrativas para a Unidade Bom Princípio, 
localizada na área doada pela Prefeitura Municipal para a Universidade. Neste local, estão sendo 
construídos um prédio administrativo, um pavilhão com 16 salas de aula, um prédio para 
convívio dos estudantes e uma Casa de Estudantes com 60 vagas. Destaca também o 
oferecimento de dois novos cursos de graduação previstos para o ano de 2019, graças à liberação 
de vagas para docentes na FURG-SAP liberadas no último dia 16/10, por ocasião da visita da 
Reitora da FURG, Profª Drª Cleuza Maria Sobral Dias ao Ministério da Educação. 

Já a professora Darlene Webler salienta a proposta de ampliação da área geográfica de 
abrangência do Campus da FURG-SAP para as Regiões do Vale dos Sinos, do Vale do 
Paranhana e da Serra, onde estão concentrados aproximadamente 30% da população gaúcha sem 
uma universidade federal.  

A posse da nova direção está prevista para a primeira quinzena de janeiro do próximo ano 
com a presença da Administração Superior da FURG em Santo Antônio da Patrulha. 
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