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INTRODUÇÃO 

 

A presente publicação tem por finalidade registrar as principais atividades 

desenvolvidas no ano de 2018, 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.  

Aborda as ações institucionais e os principais projetos implementados pelos 

docentes, técnicos e estudantes já no período sob os efeitos da Resolução 14/2017 do 

Conselho Universitário, que 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. 

O ano iniciou com a programação da Acolhida 2018 para a recepção aos 

calouros e veteranos e, logo após, ocorreu a posse da direção do campus para o 

período de 2018-2021, eleita em 2017 em atendimento à citada Resolução do Consun.  

Foi um ano decisivo para a elaboração dos projetos junto às unidades 

acadêmicas, EE/FURG e ICEAC/FURG, dos dois novos cursos de graduação, previstos 

para começar em março de 2019: Engenharia da Produção e Administração. 

Ocorreram, portanto, muitas tratativas junto à Administração Superior da FURG e às 

Unidades Acadêmicas envolvidas nas novas graduações. A direção do Campus, 

juntamente com a administração, secretaria do campus e pró-reitorias, buscaram 

também planejar e encontrar soluções, mesmo que provisórias, para as novas 

demandas de espaço físicos viabilizando o oferecimento dos cursos inéditos na FURG. 

Nesse sentido, destaca-se a utilização temporária do futuro espaço da biblioteca e da 

sala de eventos do novo prédio administrativo da Unidade Bom Princípio como salas 

de aulas e salas de permanência docente, especialmente do curso de Engenharia da 

Produção. Importante também foi a destinação de quatro salas do prédio de salas de 

aula em construção na mesma unidade para laboratórios do curso de Engenharia da 

Produção. 
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O ano marcou também o reinício das obras da casa de estudante e do pavilhão 

de salas de aulas na Unidade Bom Princípio que estavam paralisadas. Nesse mesmo 

local, foi concluído a edificação do Ponto de Convívio e avançou muito a construção do 

prédio administrativo. 

Outro aspecto de grande relevância para a comunidade acadêmica local foi o 

processo de discussão, desenvolvimento e aprovação do regimento interno do campus 

ocorrido em diferentes etapas ao longo do ano. Durante esse processo, verificou-se 

também uma maior proximidade dos três campi fora da sede, FURG-SAP, SLS e SVP, 

que discutiram inúmeros temas de forma conjunta e adotaram diretrizes principais 

semelhantes para os seus respectivos regimentos. 

Cabe ainda ressaltar o grande esforço desenvolvido para a divulgação do 

Campus em diferentes municípios e o fortalecimento ainda maior da relação entre a 

FURG e a comunidade local e regional. 
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FURG OFERECEU 160 VAGAS PARA A GRADUAÇÃO EM SANTO ANTÔNIO DA 

PATRULHA 

 

No ano de 2018, o Campus Santo Antônio da Patrulha da FURG ofereceu 160 

vagas, distribuídas entre três cursos de graduação. As vagas foram exclusivas aos 

estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que se 

inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

Os cursos de Engenharias Agroindustriais destinam-se à formação de 

profissionais capazes de liderar as mais importantes empresas brasileiras e 

multinacionais do setor agroindustrial. Forma engenheiros com uma visão 

interdisciplinar e com desenvolvidas capacidades interpessoais, aptos a realizar 

atividades técnicas, científicas e gerenciais da mais alta qualidade e propor soluções 

inovadores para atender um mercado cada vez mais exigente. Durante a inscrição, o 

estudantes deverá escolher entre o Curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias 

Alimentícias (50 vagas), cuja atuação do profissional egresso será na indústria 

processadora de alimentos em setores como cana-de-açúcar, laticínios, orizicultura, 

bebidas, carnes em geral, ou o Curso de Engenharia Agroindustrial (50 vagas) voltado à 

diferentes segmentos da área da Química como por exemplo a indústria de 

fertilizantes, conservantes e defensivos. 

Já o curso de Licenciatura em Ciências Exatas – Química, Física ou Matemática 

(60 vagas) tem por finalidade formar um profissional com sólidos conhecimentos nas 

áreas de Matemática ou Física ou Química, imbuído de uma atitude investigativa não 

somente em relação à sua prática pedagógica, mas também em sua vida cotidiana e 

capaz de desenvolver uma profunda capacidade de reflexão sobre o papel das ciências 

e das tecnologias, bem como de seus impactos sobre a educação e a sociedade. 

Apresenta como diferencial um núcleo de disciplinas comuns que tem por objetivo 

integrar as diversas áreas do saber, formando cientistas educadores a partir de uma 

visão verdadeiramente multidisciplinar no que se refere às práticas escolares e sociais.  
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TESE SOBRE INVESTIGAÇÃO E COMPOSIÇÃO QUÍMICA É DEFENDIDA NO CAMPUS 

FURG-SAP 

 

No dia 26 de fevereiro de 2018, às 14 horas, na sala do Polo Universitário Santo 

Antônio ocorreu a primeira defesa de tese do PPGQTA (Programa de pós-graduação em 

Química Tecnológica e Ambiental) no Campus FURG-SAP. A tese foi Intitulada: 

Investigação da composição química e atividades biológicas da BunchosiaGlandulifera", de 

autoria de: Daiane EinhardtBlank e tendo como orientadora Neusa Fernandes de Moura 

do Grupo de pesquisas em produtos naturais (GPPN). 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DE 2018 

 

As atividades acadêmicas de 2018 na Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), Campus Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP), tiveram início no dia 

05/03, com a programação de Acolhida Cidadã 2018. Na noite de 08/03, o prefeito em 

exercício José Francisco Ferreira da Luz participou de um dos eventos da Acolhida. 

 

CAMPUS FURG-SAP RECEBEU OS NOVOS ALUNOS COM A ACOLHIDA CIDADÃ 2018 

 

Teve início 05/03, a "Acolhida Cidadã 2018" no Campus FURG-SAP. A programação 

ocorreu no período de 5 a 14 de março, com atividades acadêmicas, culturais, esportivas, 

turísticas e de lazer. O evento apresentou mais uma vez atividades inéditas, entre elas: 

Roda de Conversa PRAE sobre Inserção no Meio Acadêmico, Construção digital da face 

média dos calouros, sarau acadêmico, bloquinho Furguncio, mateada na Unidade Bom 

Princípio, circuito turístico no centro histórico de Santo Antônio da Patrulha, passeio 

ciclístico e Uma noite no Museu entre outras. 

O tema da Acolhida 2018 foi "Acolhendo Pessoas, Construindo Conhecimentos 

e Promovendo Qualidade de Vida". A programação que recebeu os estudantes 

calouros foi uma realização conjunta da Direção FURG-SAP, PRAE/FURG, PET/FURG-

SAP, Associação Atlética Acadêmica, Coletivo Diversação, Diretório Acadêmico das 

Engenharias Agroindustriais, Diretório Acadêmico da Licenciatura em Ciências Exatas, 
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Grupo da Matemática FURG-SAP e Biblioteca FURG-SAP, envolvendo estudantes 

veteranos, docentes e técnicos. 
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LANÇADO EDITAL PARA VAGAS COMPLEMENTARES NO CAMPUS FURG-SAP 

 

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) lançou no dia 5 de março de 

2018, o edital de vagas complementares do processo seletivo SISU 2018/1. Esse edital 

foi específico para os cursos ministrados nos campi fora da sede, entre eles o Campus 

FURG-SAP, em Santo Antônio da Patrulha. Dessa forma, os estudantes que realizaram 

o ENEM 2017 e estavam interessados em realizar um curso de superior gratuito numa 

Universidade Federal puderam fazer a sua inscrição no período de 5 a 13 de março, 

acessando www.sap.furg.br e clicando em "PS2018 – Vagas complementares". 

No Campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha foram oferecidas 39 vagas 

para o curso de Ciências Exatas (Física, Química ou Matemática), 31 vagas em 

Engenharia Agroindustrial Agroquímica e 35 vagas em Engenharia Agroindustrial 

Indústrias Alimentícias.  
 

POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO CAMPUS FURG-SAP  
 

A nova direção do Campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha foi 

empossada no dia 22 de março pela reitora Cleuza Maria Sobral Dias. O professor 
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Antonio Valente e a professora Darlene Webler foram eleitos, respectivamente, 

diretor e vice-diretora, com participação de docentes, técnicos administrativos em 

educação do campus, e estudantes regularmente matriculados em cursos ofertados 

pela universidade no município. 

Durante a cerimônia, o diretor, Antônio Valente, enfatizou a importância do 

campus presencial no município e a história de ligação entre a FURG e a comunidade 

patrulhense. "A relação entre a universidade e a prefeitura se fortaleceu e favorece o 

desenvolvimento mais rápido do campus. Temos um futuro muito promissor, com 

ampliação da nossa estrutura", concluiu. 

Em sua fala, a reitora Cleuza Dias agradeceu a todos os professores, técnicos 

administrativos em educação e aos estudantes que compõem o campus. Além disso, 

lamentou a desvalorização da educação e a redução do orçamento nas instituições 

federais. 

"O orçamento da FURG em 2018 é praticamente o mesmo de 2017. É a 

demonstração do desinteresse pela educação. O Município, Estado e País que acreditam 

na educação, têm o desenvolvimento qualificado. É o grande coletivo que faz o Campus 

Santo Antônio da Patrulha. Nós temos muito a crescer. O campus é jovem. É um processo 

em que todos são protagonistas. Ao executivo e legislativo, muito obrigada. A FURG foi 

acolhida com muito carinho, responsabilidade e compromisso por Santo Antônio da 

Patrulha. E sempre precisaremos de apoio", destacou. 

Estavam presentes na cerimônia o pró-reitor de Infraestrutura, Marcos Antônio 

Satte de Amarante; a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Daiane Gautério; a chefe de 

gabinete, Denise Varella Martinez; diretor da Escola de Engenharia, Cezar Augusto 

Bastos; diretora do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contáveis, 

Patrizia Raggi Abdallah, a diretora do Instituto de Letras e Artes, Elaine Nogueira Silva; 

vice-diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Jorge Pimentel; vice-

diretor da Escola de Química e Alimentos, Fabrício Santana; diretor de Obras da 

Proinfra, Elias Dumer; a coordenadora do Polo Universitário Santo Antônio da 

Patrulha, DilceEclai de Vargas Gil Vicente.Também prestigiaram a posse o prefeito em 

exercício de Santo Antônio da Patrulha, José Francisco Ferreira da Luz; o presidente da 

Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, Jorge Eloy de Oliveira; a 

secretária da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli; representando a Associação 
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Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da Patrulha, Maria Beatriz 

Marques e coordenador da Associação Regional dos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais, José Samuel da Silva Santos. 

 

 
 

 



     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                       Campus FURG-SAP 2018 
 

 11 

ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA DA PRODUÇÃO NO CAMPUS FURG-SAP A PARTIR 

DE 2019 

 

Em 2019, a FURG deverá oferecer em Santo Antônio da Patrulha, os cursos de 

bacharelado em Administração e de Engenharia de Produção. A notícia foi divulgada 

pela Reitora Cleuza Maria Sobral Dias, durante a posse da nova direção do Campus 

FURG de Santo Antônio da Patrulha. 

Na oportunidade, o diretor Antonio Valente discorreu sobre as conquistas 

importantes na construção desse projeto. "Representa um passo muito importante 

para o desenvolvimento social da região", conforme declarou. A reitora lembrou o 

esforço dos gestores José Francisco Ferreira da Luz e Daiçon Maciel da Silva, 

disputando com toda região, a vinda da Universidade para o município patrulhense. "E 

já se passaram 15 anos, desde a primeira atividade da FURG no município, e esta 

parceria só cresce", afirma. O prefeito Zezo também se congratulou com o crescimento 

da Universidade no município. 

 

OBMEP É TEMA DE PROJETO NO CAMPUS FURG-SAP 

 

Criada em 2015, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP) vem ao longo dos anos estimulando e promovendo o estudo da Matemática 

no Brasil. Em 2018, no Campus FURG-SAP, o professor Rene Baltazar e a técnica 

Patrícia Silva um polo presencial do programa Polos Olímpicos de Treinamento 

Intensivo (POTI). Esse programa teve como objetivo trabalhar com estudantes do 8º e 

9º anos do Ensino Fundamental para desenvolver o raciocínio lógico-matemático, a 

argumentação e a resolução de problemas para preparar estes estudantes para a 

participação na OBMEP. Para o ano de 2018 foram convidados alunos de uma escola 

estadual e de algumas escolas municipais de Santo Antônio da Patrulha para participar 

do POTI FURG-SAP.  
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FURG-SAP PROMOVEU AULA INAUGURAL DO CURSO POPULAR PRÉ-UNIVERSITÁRIO 

SACI 

 

 Na noite de quinta-feira, dia 05 de abril, ocorreu o fechamento da Semana da 

Acolhida Cidadã Solidária 2018 e a aula inaugural do Curso Popular Pré-universitário 

SACI, situado na Universidade do Rio Grande (FURG), no Campus Santo Antônio da 

Patrulha – CAMPUS FURG-SAP. 

 Na ocasião, a Psicóloga Escolar da instituição e Mestre em Educação, Cynthia 

Castiel Menda, proferiu a palestra "Escolha Profissional: A Missão", onde foram 

abordados aspectos importantes do momento da escolha por uma profissão, como 

autoconhecimento, informações sobre os cursos e carreiras pretendidas e as 

influências externas vivenciadas e que devem ser levadas em conta no processo. A 

questão da dimensão do trabalho na vida das pessoas foi outro tema desenvolvido na 

noite. 
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CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA PROMOVEU CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE 

MOSTRA DO CONHECIMENTO 

 

A "I Roda de Conversa sobre a mostra do conhecimento: investigação desde a 

escola" foi realizada nos dias 11, 18 e 23 de abril no Campus da FURG em Santo 

Antônio da Patrulha (SAP). 

A formação proposta pelo docente do Instituto de Matemática, Estatística e 

Física (Imef), Charles Guidotti, em parceria com a Secretária Municipal de Educação de 

SAP, reuniu cerca de 30 professores da rede estadual e municipal de ensino da região. 

O encontro proporcionou aos participantes momentos de troca de experiências para o 

desenvolvimento de projetos de investigação em sala de aula.  

Com o tema "Os desafios da sala de aula", em comemoração aos dez anos da 

Mostra de Ciências e do Conhecimento de SAP, em roda de conversa, os professores 

problematizaram questões ligadas ao currículo, avaliação, inserção das tecnologias 

digitais de informação e comunicação no ensino de Ciências, formação continuada de 

professores, entre outros temas. 
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CURSO DE LIBRAS FOI LANÇADO COMO PROJETO PILOTO NO CAMPUS SANTO 

ANTÔNIO DA PATRULHA 

 

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG) no Campus Santo Antônio 

da Patrulha da FURG lançou o projeto piloto de ensino, pesquisa e extensão sobre a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), voltado à comunidade universitária da região. Nessa 

primeira etapa, o projeto ofertou o curso de extensão básico de Libras, com carga 

horário de 40 horas, totalmente gratuito. 

Conforme a coordenadora da proposta, a técnica em educação Alini Mariot, "a 

língua de sinais vem sendo pauta em muitas discussões referente à inclusão, sendo 

dever do Poder Público garantir acesso de pessoas surdas no sistema de ensino 

fundamental médio e superior". Durante essa fase, o projeto foi realizado em parceria 

com o Polo de Santo Antônio da Patrulha. O curso já recebeu mais de 170 inscrições. 

 

GRUPO DA MATEMÁTICA DO CAMPUS FURG-SAP ESTIMOU O ROSTO MÉDIO DOS 

CALOUROS 2018 

 

Você já imaginou como seria o "rosto médio" de um grupo de pessoas? 

Inspirado por essa ideia, o Grupo da Matemática do Campus FURG-SAP propôs 

estimar o rosto médio do calouro e da caloura 2018 do Campus da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP). A 

atividade integrou a programação da Acolhida Cidadã e contou com a participação de 

calouras e calouros do município de Santo Antônio da Patrulha e região, bem como 

estudantes procedentes de vários estados brasileiros. 

Uma vez tirada a fotografia do rosto de cada estudante, um programa de 

computador foi utilizado para detectar a posição de alguns pontos característicos da 

silhueta do rosto, boca, nariz, olhos e sobrancelhas. Utilizando matemática e 

computação, as fotografias de todos os rostos foram então combinadas para gerar a 

estimativa de um rosto médio. O trabalho foi fruto dos estudos que os professores 

Rene Baltazar e Luciano Silva, a técnica Patrícia Silva e os alunos Robson Hessler, 

Matheus Venturella e Gabriel Rodrigues vêm desenvolvendo no Campus FURG-SAP. 
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OBRAS DO CAMPUS FURG-SAP FORAM RETOMADAS 

 

No mês de maio foram retomadas as obras em duas edificações na Unidade 

Bom Princípio: a casa de estudantes e o pavilhão de salas de aulas. 

Outras duas construções em andamento no Campus Santo Antônio da Patrulha, 

o prédio administrativo e o Ponto de Convivência, devem ser concluídas ainda em 

2018. 

Os recursos empregados na ampliação dos campi da FURG nos municípios de 

Santo Antônio da Patrulha, de São Lourenço do Sul e de Santa Vitória do Palmar, 

contemplando a construção de casas do estudante, de salas de aula e de laboratórios, 

e a implementação de acessibilidade, foram oriundos da ação da gestão da 

universidade junto ao Ministério da Educação (MEC). 
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FURG-SAP DIVULGA CURSOS NAS ESCOLAS DE SANTO ANTÔNIO 

 

Docentes, técnicos e estudantes do Campus da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP) desenvolveram 

inúmeras atividades de divulgação dos cursos de graduação presenciais já existentes e 

dos cursos novos previstos para 2019. A atividade foi coordenada pela vice-diretora do 

campus, professora Darlene Webler. 

Para 2019 estavam previstas 160 vagas para a Engenharia Agroindustrial 

Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Licenciatura em 

Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática) com ingresso pelo ENEM. Além disso, 

estavam previstos os novos cursos de Engenharia da Produção (diurno) e de 

Administração (noturno), com mais 100 vagas. 

As visitas às escolas ocorreram em diferentes turnos, com atividades de 

apresentação dos cursos e projetos, de orientações sobre o ENEM/ SISU e de palestras 

para os alunos do Ensino Médio (em especial, 2º e 3º Anos). "As palestras abordaram 

temáticas específicas, como: Perfil da Redação e das questões do ENEM", "FURG no 

Litoral Norte e seus cursos", "A união das diferenças: ciências e artes como expressão 
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do mundo", "Química e as cores", "O papel da Engenharia no desenvolvimento da 

sociedade", "Agronegócio", "Química e as cores", entre outras. 
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CAMPUS FURG-SAP REALIZOU A PRIMEIRA PLENÁRIA SOBRE REGIMENTO INTERNO 

 

No dia 07 de junho, foi realizada no Campus da FURG em Santo Antônio da 

Patrulha (Campus FURG-SAP) a "Primeira Plenária sobre o Regimento Interno (RI) do 

Campus FURG-SAP". Na ocasião, a Comissão Especial que desenvolveu a proposta do 

Regimento apresentou à comunidade acadêmica local o trabalho desenvolvido até 

aquela data, especialmente sobre o processo de participação de todos os docentes, 

técnicos e discentes na elaboração do documento. 

Na oportunidade, o técnico em educação Lizandro Mello, relator do projeto, 

esclareceu aspectos sobre a finalidade do documento, regimento e estatuto da FURG e 

a metodologia que está orientando as diversas etapas do trabalho. 

Também destacou aos docentes, técnicos e discentes presentes no evento as 

categorias macroestruturais aprovadas em conjunto pelas três Comissões Especiais dos 

campi da FURG fora do município do Rio Grande (Santo Antônio da Patrulha, São 

Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar), no encontro do dia 23 de maio. Essas 

categorias buscaram a ordenação de uma macroestrutura única para todos os 

Regimentos Internos dos Campi. 

O diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, que presidiu a 

Comissão Especial do Regimento Interno, salientou que a comunidade acadêmica de 

Santo Antônio da Patrulha teria o prazo até o dia 14 de junho para encaminhar suas 

sugestões para o texto do Documento-Síntese, que foi a primeira etapa de elaboração 

do Regimento. 

A comissão especial do RI foi constituída ainda pelos professores Karin Ritter 

Jelinek e Leandro Sebben Belicanta, pela técnica Marcia Helena Scherer Kurz e pelos 

estudantes Larissa Morgana Ferreira Scopel e Marcos Vinicius GustGund. 

Na oportunidade, estavam previstas mais duas Plenárias e um plebiscito para 

análise do documento final antes de ser apreciado no Conselho FURG-SAP no dia 5 de 

outubro. 
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ENCONTRO DOS CAMPUS SAP, SLS E SVP DISCUTIU A ELABORAÇAO DOS SEUS 

REGIMENTOS INTERNOS 

 

No dia 23 de maio, representantes das comissões especiais que desenvolviam 

as propostas de regimento interno para os três campi da FURG fora do município do 

Rio Grande, Campus FURG-SAP (Santo Antônio da Patrulha), Campus FURG-SLS (São 

Lourenço do Sul) e Campus FURG-SVP (Santa Vitória do Palmar), estiveram reunidos no 

Campus de São Lourenço do Sul para um primeiro encontro coletivo sobre o trabalho 

das três comunidades acadêmicas. 

A finalidade do encontro foi o intercâmbio de experiências e a apresentação 

dos resultados preliminares obtidos pelas três comissões, bem como a identificação de 

aspectos comuns aos três campi que poderão ser analisados e regulamentados em 

conjunto. Na ocasião, foi apresentada também a metodologia que estava sendo 

aplicada em cada campi e aprovada as categorias de uma macroestrutura comum dos 

três regimentos. 

As comissões especiais para o Regimento Interno tinham o prazo até o dia 10 

de outubro para concluir o trabalho. 
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FURG-SAP e PROEXC PROMOVERAM ATIVIDADES CULTURAIS 

 

Numa atividade conjunta da direção do Campus FURG-SAP e da Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande (PROEXC-FURG), teve início 

no dia 24 de maio, a programação cultural, que foi realizada no Campus FURG-SAP, em 

Santo Antônio da Patrulha, ao longo do ano. 

Na oportunidade, foi apresentada a peça teatral "Não me cegue ou Devaneios 

em Cima do Armário" em parceria com a Companhia Tríade do A, abordando o drama 

de duas personagens que não enxergam o quão medíocre se transformou a vida delas. 

O evento foi prestigiado por servidores, estudantes e comunidade patrulhense, 

representada na ocasião pelos estudantes do curso pré-universitário SACI, oferecido 

na FURG-SAP para alunos que desejam uma maior qualificação para o ENEM e 

consequentemente para o ingresso na graduação em uma universidade pública. 

Segundo o acadêmico Guilherme Rafael Schuch, do curso de Engenharia 

Agroindustrial, a programação cultural prevista para 2018, contaria com manifestações 

artísticas como teatro, música, dança, literatura, entre outras, oportunizando um 

maior envolvimento da comunidade acadêmica com a sociedade em geral, além de 

buscar reduzir a evasão dos estudantes. 
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VEREADORES DO MDB VISITARAM OBRAS DO CAMPUS DA FURG 

 

Na manhã do dia 5 de junho, os vereadores Charlis Santos e Manoel Adam 

visitaram as obras do Campus Santo Antônio da Patrulha da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG (Campus FURG-SAP). Os parlamentares da Bancada do MDB foram 

recepcionados na unidade localizada no bairro Bom Princípio pelo diretor do campus, 

Antônio Valente, e pelo supervisor de campi de infraestrutura, Arlindo Gonçalves. Na 

ocasião, os vereadores percorreram os dois prédios em fase de conclusão, o 

Administrativo e o Centro de Convivência, e as outras duas obras em andamento. A 

Casa do Estudante, com três andares e capacidade para abrigar até 60 moradores, 

deve ser concluída em 2019. Já o pavilhão com 16 salas de aula tem entrega prevista 

para 2020 e deverá atender os novos acadêmicos dos cursos de Administração 

noturno e Engenharia de Produção. 
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ESTUDANTES DO CAMPUS FURG-SAP REALIZARAM FESTA JUNINA 

 

Em 2018, os acadêmicos do Campus FURG-SAP reuniram-se mais uma vez para 

organizar a Festa Junina. O evento foi organizado pelos diretórios acadêmicos, PET 

FURG-SAP, Associação Atlética Acadêmica e Empresa Júnior com apoio da Direção e da 

PRAE FURG-SAP. 
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FURG-SAP PARTICIPOU DA 1ª RODADA DE NEGÓCIOS DO SETOR METALMECÂNICO 

DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

 

Em 2018, o Campus FURG-SAP, representado pela sua direção, participou da 1ª 

Rodada de Negócios do Setor Metalmecânico da Região de Santo Antônio da Patrulha 

promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da 

Patrulha – ACISAP, juntamente com o SEBRAE e o SEMMEGRA – Setorial 

Metalmecânico do Vale do Gravataí. 

Cerca de 45 empresas e indústrias estiveram presentes no evento que teve por 

finalidade proporcionar um espaço aos associados e empresas da região para ampliar 

suas relações comerciais e construírem parcerias sustentáveis. Durante o circuito, os 

empresários se dividiram em grupos de dez integrantes e cada um deles teve um 

minuto e meio para apresentar seu negócio ou produto para as demais empresas. 

A organização do evento contou, ainda, com o apoio da FIERGS – Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e Universidade Luterana do Brasil – ULBRA. 
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PASSE LIVRE ESTUDANTIL FOI ESTENDIDO AO VALE DO PARANHANA E DEVE CHEGAR 

AO LITORAL 

 

Os vereadores Charlis Santos e Manoel Adam, da bancada do MDB da Câmara 

de Santo Antônio da Patrulha, acompanhados do diretor do campus local da Furg, 

professor Antônio Valente, estiveram reunidos na Metroplan, com Hélio Schreinert 

Filho, coordenador do programa Passe Livre Estudantil, e Brunilda Werner, 

coordenadora operacional, para encaminhar a solicitação de passe livre do transporte 

público dos acadêmicos que fazem deslocamento às universidades da região. 

Na ocasião, as lideranças de Santo Antônio da Patrulha explicaram a 

necessidade de ser estabelecido um prazo de início do oferecimento de passe livre 

para estudantes que se deslocam às universidades e escolas técnicas da região e que 

ainda não tem acesso ao passe livre estudantil. 

O diretor do campus da FURG-SAP, Antônio Valente, destacou a necessidade 

dessa oferta do passe livre aos estudantes do litoral norte a fim de que exista um 

maior acesso gratuito dos acadêmicos à FURG-SAP. 
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FURG-SAP REALIZA ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA COMUNIDADE 

 

No dia 02 de agosto, no turno da manhã, numa iniciativa da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis da FURG no Campus FURG-SAP, foi realizada a palestra "Escolha 

Profissional" na Escola Estadual de Ensino Médio Patrulhense. A atividade foi 

coordenada pela Psicóloga Escolar Cynthia Castiel Menda, servidora da PRAE/FURG-

SAP. 

O evento contou com cerca de 40 estudantes do 3º Ano do Ensino Médio e teve 

como objetivo auxiliar na reflexão da escolha da profissão dos estudantes. Foram 

tratados temas que permeiam a escolha profissional, como: o trabalho como 

identidade pessoal, a importância do autoconhecimento, critérios de escolha 

profissional, busca por informações e profissionais da profissão escolhida, motivação e 

sucesso profissional. Uma nova edição será programada para as turmas do horário 

noturno da escola. 

A atividade fez parte do "Projeto de Orientação Profissional" que o Campus 

FURG-SAP começou a desenvolver nesse ano, como continuidade do projeto da Pró-
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Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP/FURG), coordenado pela psicóloga Denise Gul 

Cardoso. 

 

 
 

FURG-SAP REALIZOU SEMINÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO 

 

 Aconteceu no dia 13 de agosto, no Campus FURG-SAP, o Seminário sobre Auto 

Avaliação 2018 e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2022. O evento 

foi organizado pela Comissão Interna de Avaliação e Planejamento do Campus FURG-

SAP e contou com a presença de representantes dos professores, técnicos em 

educação e estudantes. 

O evento teve como objetivo apresentar e discutir os resultados obtidos na 

auto avaliação institucional recentemente realizada e propor contribuições para o 

Plano de Desenvolvimento Institucional – 2019-2022. 

Entre os temas abordados destacaram-se transporte, infraestrutura, 

administração, saúde e vivência discente. Foram definidas inúmeras estratégias para 

cada um desses aspectos. 
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FURG-SAP PROMOVEU III SEMANA ACADÊMICA DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

EXATAS E I JORNADA DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS 

 

Aconteceu nos dias 16 e 17 de agosto a III Semana Acadêmica da Licenciatura 

em Ciências Exatas e a I Jornada de Pesquisa em Ensino de Ciências Exatas no Campus 

FURG-SAP. 

Os eventos reuniram renomados pesquisadores de diferentes universidades 

gaúchas e contribuiu para a integração do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e 

do Mestrado em Ensino de Ciências Exatas, ambos oferecidos no Campus da 

Universidade Federal do Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-

SAP). Fez parte também da programação a "Mostra de Produção Acadêmica", que 

expos 19 trabalhos desenvolvidos pelos alunos da graduação e do mestrado, cujos 

resumos serão publicados na forma de Anais do evento.  

O conjunto de atividades foi organizado por docentes, técnicos administrativos 

em educação e estudantes da FURG-SAP e contou com a participação de expressivo 

público dos três segmentos universitários. 
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SOLUÇÕES INOVADORAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS FOI TEMA DE SEMINÁRIO 

NO CAMPUS FURG-SAP 

 

No dia 20 de agosto, aconteceu no Campus FURG-SAP o seminário "Tecnologia, 

Drones e Aplicativos: Soluções Inovadoras na Produção de Alimentos" com a 

participação do professor doutor Tavvs Alves, do Instituto Federal Goiano. 

O evento contou com a participação de professores e alunos dos cursos de 

Engenharia Agroindustrial, Licenciatura em Ciências Exatas e das Especializações em 

Gestão Agroindustrial e Qualidade e Segurança de Alimentos. 

Na ocasião, o Prof. Tavvs compartilhou de sua experiência do Brasil e exterior, 

abordando sobre a temática da segurança alimentar e como o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas podem contribuir na produção de alimentos. 
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7ª SEMANA ACADÊMICA DAS ENGENHARIAS AGROINDUSTRIAIS FOI REALIZADA NO 

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

 

Entre os dias 27 e 31 de agosto, foi realizada a 7ª Semana Acadêmica das 

Engenharias Agroindustriais no Campus Santo Antonio da Patrulha. O evento que teve 

como tema "A Consolidação do Engenheiro Agroindustrial", promoveu a discussão e 

troca de conhecimento sobre temáticas que perpassem as demandas industriais do 

mundo atual. 

A programação contou com palestras, rodas de conversa com egressos, visita 

técnica à Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos 

Agropecuários (Expointer), minicursos, atividades sociais com a presença de 

agricultores de Santo Antônio da Patrulha, onde os graduandos tiveram a 

oportunidade de desenvolver habilidades e saberes fundamentais para a colocação 

dos Engenheiros Agroindustriais no mercado de trabalho e a consolidação do curso e 

da profissão. 

O evento contou com o apoio da Pró-reitoria de assuntos Estudantis (Prae), da 

direção do Campus Santo Antonio da Patrulha, da Escola de Química e Alimentos 

(EQA), Diretório Acadêmico (DAEAgro), da Empresa Júnior EngerSolution e a 

Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP (AAAFS). 

 

 
 



     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                       Campus FURG-SAP 2018 
 

 31 

 
 

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E OS 49 ANOS DA FURG 

 

O Campus Santo Antônio da Patrulha, da FURG, sediou no dia 12 de setembro 

uma série de atividades alusivas aos 49 anos da universidade. Uma comitiva formada 

por servidores e integrantes da reitoria partiu do Campus Carreiros, em Rio Grande, 

para confraternizar junto à comunidade acadêmica. 

A programação teve início com a realização de um almoço por adesão na 

quadra esportiva da Unidade Cidade Alta, seguida de apresentação do CTG Coronel 

Chico Borges. No saguão da Unidade, os acadêmicos Aldeise Ferreira Barbosa, Mariana 

de Sousa Ferreira e Gustavo Camargo apresentaram o Sarau – 49 Anos da FURG. O 

momento de confraternização seguiu com distribuição de bolo, bem-casados e o 

tradicional "Parabéns a Você". Em seu discurso, o diretor do Campus, Antônio Valente, 

citou o processo de criação dos cursos de Engenharia da Produção e Administração, 

que deverão ter ingresso pelo SISU a partir de março de 2019. "É um momento muito 

especial para o Campus", declarou. 

Também participaram da celebração os pró-reitores Renato Duro Dias 

(Graduação) e Daiane Gautério (Assuntos Estudantis), a chefe de gabinete da Reitoria, 

Denise Martinez, e a diretora de Arte e Cultura, Débora Amaral, além de docentes, 
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técnicos e acadêmicos. Para o professor Renato Dias, o amadurecimento do campus de 

Santo Antônio da Patrulha reafirma o potencial da equipe que atua na sede. "É um 

campus que está plenamente consolidado e, a cada ano, reforça sua equipe com novos 

integrantes docentes, técnicos e acadêmicos, todos unidos em busca do crescimento", 

avaliou o pró-reitor. 

A tarde seguiu com a participação de acadêmicos em uma divertida interação 

musical. No final do dia, ocorreram os Jogos Farroupilhas da Associação Atlética FURG-

Santo Antônio da Patrulha. 
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CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CONFIRMOU NOVOS CURSOS A PARTIR DE 

2019 

 

No mês de setembro foi confirmado o oferecimento a partir de março de 2019 

de mais 100 vagas para a graduação no Campus FURG-SAP com a criação de dois novos 

cursos presenciais: Engenharia de Produção e Administração. Ambos os cursos foram 

aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (Coepea) na 

reunião no último dia 14 de setembro no Campus Carreiros. 

O curso de Engenharia de Produção visará a formação de profissionais com 

sólida formação técnica e científica, habilitado a planejar e elaborar projetos, bem 

como a identificar, prevenir e solucionar problemas de engenharia ligados às 

atividades de projeto, operação, gestão e melhoria de sistemas de produção. O aluno 

do curso irá desenvolver capacidades de realização de ações destinadas a administrar 

e controlar sistemas produtivos de diversos segmentos. Será oferecido nos turnos da 

manhã e tarde com um total de 50 vagas, vinculado à Escola de Engenharia (EE) com 

funcionamento na Unidade Bom Princípio. 

Já o curso de Administração terá por finalidade a formação de um profissional 

com uma visão generalista para o desenvolvimento dos negócios, dando ênfase às 

ciências exatas e aos conteúdos de comunicação e expressão, sempre acompanhando 

as novas tendências do mercado. Preparará o aluno para que ele tenha condições de 

atuar nos processos decisórios de qualquer organização, seja ela grande ou pequena, e 

seja capaz de enfrentar as novas exigências administrativas frente à globalização e as 

novas leis de mercado na área comercial, bem como desenvolver ações culturais com 

múltiplos protagonistas (pessoas, segmentos sociais e instituições). Será oferecido no 

turno da noite com 50 vagas, vinculado ao Instituto de Ciências Econômicas, 

Administrativas e Contábeis (Iceac) na Unidade Cidade Alta. 

O ingresso em ambos os cursos será pelo sistema ENEM/Sisu do Ministério da 

Educação. 
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CAMPUS FURG-SAP REALIZOU PLEBISCITO SOBRE O REGIMENTO INTERNO 

 

Durante os dias 17 e 18 de setembro, aconteceu no Campus FURG-SAP, o 

plebiscito digital referente à aprovação da proposta de Regimento Interno, atendendo 

à metodologia desenvolvida pela "Comissão Especial para Elaboração do Regimento 

Interno" criada pelo Conselho FURG-SAP. 

O documento, que foi apreciado apelos servidores e estudantes da 

Universidade Federal do Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha, foi apresentado na 

sua versão final para a comunidade acadêmica durante a "III Plenária do Regimento 

Interno", ocorrida no último dia 4 de setembro e está disponível no site do Campus 

FURG-SAP (www.sap.furg.br). 

O resultado do plebiscito foi encaminhado posteriormente ao Conselho do 

Campus para a aprovação final e, posteriormente à reitoria para encaminhamento ao 

Conselho Universitário da FURG. 
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SEGUNDA ETAPA DO PROJETO FURG-SAP PORTAS ABERTAS 

 

O Projeto FURG-SAP PORTAS ABERTAS foi retomado no segundo semestre com 

diversas visitas e exposições temáticas em escolas da Região Metropolitana e Litoral 

Norte, além de reuniões com entes sociais e públicos, tendo como finalidades 

principais a divulgação da FURG SAP, os cursos já existentes e os cursos novos, e o 

estabelecimento de diálogos e parcerias da universidade com a comunidade regional. 

No 1º semestre, o foco dessa atividade esteve voltado para escolas e 

organizações de Santo Antônio da Patrulha e municípios vizinhos, como Osório, Caará 

e Riozinho. Neste 2º semestre, as visitas e exposições temáticas tiveram início na 

primeira semana de agosto, contando com o envolvimento de um grupo maior de 

docentes, técnicos e estudantes. Estão em fase de agendamento e realização de visitas 

a municípios como: Osório, Tramandaí, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Palmares do 

Sul, Rolante, Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Canoas, Esteio, Sapucaia, São 

Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Estância Velha, Dois 

Irmãos, Ivoti, Nova Petrópolis, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Guaíba, entre outras. 
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Além disso, estão previstos, no Campus SAP, encontros com direções de escolas, 

lideranças públicas, sociais e comunitárias da Região Metropolitana; bem como visitas 

de docentes e discentes do Ensino Médio, oriundos de diferentes cidades 

De acordo com a Professora Darlene Webler, vice-diretora e responsável pelo 

projeto, foi muito boa a receptividade à equipe da FURG-SAP pelas comunidades 

escolares, públicas e sociais, que têm elogiado a iniciativa desta atividade e 

manifestado grande interesse em conhecer melhor os cursos e projetos da 

universidade.  
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PLENÁRIA DO CAMPUS FURG-SAP ESTUDOU EVASÃO, RETENÇÃO E NOVOS CURSOS 

EM 2019 

 

No dia 10 de setembro, aconteceu no Campus FURG-SAP uma edição do 

Programa de Formação Continuada na Área Pedagógica – PROFOCAP/FURG com a 

participação da PROGRAD/FURG, direção, docentes e técnicos em educação destinada 

a discutir a divulgação do Campus na região de Santo Antônio, Litoral Norte, região 

Metropolitana de Porto Alegre e Serra. Também foram avaliadas as demandas 

referentes à criação de dois novos cursos de graduação no Campus FURG-SAP a partir 

de março de 2019, com ingresso pelo SISU: Engenharia da Produção e Administração. 

Por último, o encontro dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande no 

município de Santo Antônio da Patrulha teve por finalidade discutir a evasão e a 

retenção acadêmica, fenômenos presenciados hoje em quase todas as Instituições de 

Ensino Superior no país. 

Na oportunidade, diferentes grupos de discussões apresentaram sugestões que 

deverão integrar um conjunto de ações para a consolidação do Campus FURG-SAP que 

no próximo ano completará 10 Anos. 
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ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZA

SAP 

 

Nos dias 14 e 17 de setembro, o Campus FURG

do 9° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima.

Na ocasião foram realizados inúmeros experimentos de Química no

de Síntese Orgânica da instituição. Essas atividades experimentais desenvolvidas 

fizeram parte do trabalho da mestranda Aline Muniz do Programa de Pós

em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE)com supervisão do Prof. Dr. Marcelo de Godoi.

 

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULH

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA FUNDAÇÃO LIBERATO

 

Na terça-feira, 18 de setembro

Semana de Sustentabilidade Ambiental

Hamburgo, RS. 

Durante o evento, o professor Jorge Arigony Neto, do

(IO) da FURG, realizou duas palestras nos turnos da manhã e tarde sobre o tema 

"Monitoramento das Massas de Gelo no Planeta

Continente Antártico e em mudanças climáticas para cerca de 1,5 mil

Segundo o diretor do campus, professor Antônio Valente, os alunos egressos 

Fundação Liberato apresentam 

Ciências Exatas oferecidos pela FURG em Santo Antônio da Patrulha. Por isso, na 
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ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZARAM ATIVIDADES NO CAMPUS FUR

Nos dias 14 e 17 de setembro, o Campus FURG-SAP recebeu a visita dos alunos 

do 9° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima.

Na ocasião foram realizados inúmeros experimentos de Química no

da instituição. Essas atividades experimentais desenvolvidas 

parte do trabalho da mestranda Aline Muniz do Programa de Pós

em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE)com supervisão do Prof. Dr. Marcelo de Godoi.

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA PARTICIPOU DA 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA FUNDAÇÃO LIBERATO 

de setembro, o Campus Santo Antônio da Patrulha esteve na

Sustentabilidade Ambiental da Fundação Liberato na cidade de Novo 

Durante o evento, o professor Jorge Arigony Neto, do Instituto de Oceanografia 

da FURG, realizou duas palestras nos turnos da manhã e tarde sobre o tema 

Massas de Gelo no Planeta", abordando as pesquisas da FURG no 

Continente Antártico e em mudanças climáticas para cerca de 1,5 mil estudantes.

Segundo o diretor do campus, professor Antônio Valente, os alunos egressos 

Fundação Liberato apresentam perfil para os cursos de graduação em Engenharias e 

Ciências Exatas oferecidos pela FURG em Santo Antônio da Patrulha. Por isso, na 
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M ATIVIDADES NO CAMPUS FURG-

SAP recebeu a visita dos alunos 

do 9° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima. 

Na ocasião foram realizados inúmeros experimentos de Química no Laboratório 

da instituição. Essas atividades experimentais desenvolvidas 

parte do trabalho da mestranda Aline Muniz do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE)com supervisão do Prof. Dr. Marcelo de Godoi. 

 SEMANA DE 

, o Campus Santo Antônio da Patrulha esteve na 

na cidade de Novo 

Instituto de Oceanografia 

da FURG, realizou duas palestras nos turnos da manhã e tarde sobre o tema 

, abordando as pesquisas da FURG no 

estudantes. 

Segundo o diretor do campus, professor Antônio Valente, os alunos egressos da 

para os cursos de graduação em Engenharias e 

Ciências Exatas oferecidos pela FURG em Santo Antônio da Patrulha. Por isso, na 
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oportunidade, foram tratadas futuras parcerias em projetos e divulgação pelas duas 

entidades. Conforme reforçou a professora Darlene Webler, tratou-se de uma 

oportunidade fundamental de diálogo e aproximação entre universidade e 

comunidade gaúcha. 

Os docentes da FURG foram recebidos pelo diretor executivo da Fundação 

Liberato, Ramon Fernando Hans e pelo professor Pedro Giehl, coordenador do evento. 

 

 
 

CAMPUS FURG SAP RECEBEU VISITA DA SECOM 

 

No dia 22 de outubro, o Campus FURG-SAP recebeu a visita da equipe da 

SECOM/FURG constituída pelos servidores Laurício Tissot do Santos, Andreia Alves 

Pires e Everton Soares Cosme. Durante o encontro foram apresentados os novos 

projetos da Secretaria de Comunicação Social da FURG e orientações sobre as 

diretrizes para a divulgação institucional. 

Por outro lado, a direção e servidores do Campus FURG-SAP relataram as 

demandas existentes no campus de Santo Antônio da Patrulha tendo em vista a sua 

localização na região metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte do RS, Região dos 
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Vales e Serra Gaúcha e o desafio de consolidar a presença da FURG numa região que 

abriga cerca de 7 milhões de habitantes. 

 

 
 

FURG-SAP e POLO UNIVERSITÁRIO REALIZARAM CAFÉ PEDAGÓGICO PARA 
DIRETORES DE ESCOLAS DA REGIÃO 

 

No dia 17 de outubro, numa atividade conjunta do Campus FURG-SAP e do Polo 

Universitário Santo Antonio, foi realizado um Café Pedagógico para diretores de 

escolas de Santo Antônio da Patrulha e região. 

Durante o evento, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente e 

a vice-diretora, professora Darlene Webler, procederam um relato da presença da 

FURG no município, destacando os cursos de graduação presenciais Engenharia 

Agroindustrial Agroquímica, Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e 

Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática) oferecidos e a criação 

de novos cursos a partir de 2019: Engenharia da Produção e Administração (noturno).  
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Em seguida, a professora DilceEclay Vargas Gil Vicente, coordenadora do Polo 

Universitário Santo Antônio, abordou questões relacionadas aos cursos à distancia 

oferecidos por meio da Universidade Aberta do Brasil junto ao Polo, onde a FURG 

também participa desde 2007. 

Após as apresentações, os convidados foram conduzidos por uma visita guiada 

ao prédio do Centro Tecnológico e ao novo prédio administrativo do Campus da FURG 

em Santo Antônio. 

O evento, que teve entre suas finalidades a divulgação da FURG e o próximo 

ingresso pelo Sisu, foi realizado na Unidade Bom Princípio e contou também com a 

participação da professora Dalva Maria Provenzi de Carli, Secretária Municipal de 

Educação.  
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FURG PARTICIPOU DA MOSTRATEC 2018 

 

A presença da FURG na Feira de Ciências e Tecnologia (MOSTRATEC), com um 

stand institucional, entre 23 e 25 de outubro/2018, lhe conferiu grande visibilidade e 

uma ótima forma de divulgação dos cursos. 

A MOSTRATEC é uma grande feira de ciência e tecnologia realizada anualmente 

em Novo Hamburgo, que conta com a participação de 640 projetos de pesquisa, do 

Brasil e de mais 21 países. Ocorreram como o SIET (Seminário Internacional de 

Educação Tecnológica), SECOSOL (Seminário de Economia Solidária), Mostratec Jr, 

Robótica Educacional, Mostratec Cultural e outros. 

Conforme a Profª Darlene Webler, vice-diretora do Campus SAP, o stand da 

FURG foi uma gentil cortesia da Fundação Liberato, dadas as boas relações de 

parcerias firmadas ao longo deste ano. Além disso, a professora destaca a participação 

da universidade no SIET, com a palestra do Prof. Jorge Arigony, do Instituto de 
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Oceanografia, no SIET, as apresentações culturais da Diretoria de Arte e Cultura da 

FURG e a boa participação de servidores e estudantes da FURG SAP. 
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CAMPUS FURG-SAP REALIZA PARCERIA COM CAPS DE SANTO ANTONIO DA 

PATRULHA 

 

No dia 9 de novembro, a direção do Campus FURG-SAP recebeu uma comissão 

do Centro de Atendimento Psicossocial do município de Santo Antônio da Patrulha 

(CAPS).  

Na oportunidade, o coordenador do setor esportivo do CAPS-SAP, o psicólogo 

Andrei Niekrachevicz ressaltou a importância da parceria firmada com o Campus 

FURG-SAP que permitirá a utilização da quadra esportiva da Unidade Cidade Alta para 

a realização de oficinas de Basquetebol, todas às sextas-feiras à tarde. Além disso, 

ofereceu vagas nas oficinas destinadas aos alunos de graduação da FURG. 

Segundo o diretor do campus, professor Antônio Valente, a presença de 

integrantes do CAPS no meio acadêmico caracterizará mais uma das pontes de 

aproximação da universidade/sociedade e um importante canal de comunicação da 

comunidade universitária com o público em geral conforme os objetivos da Extensão 

na FURG (PROEXC-FURG). 
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ESTUDANTES FRANCESES VISITAM O POLO UNIVERSITÁRIO E O CAMPUS FURG-SAP 

 

Um grupo de onze estudantes e dois professores franceses do Colégio 

LycéAgricole de Laval estiveram em Santo Antônio da Patrulha nos dias 8 e 9 de 

novembro para visitar o Polo Universitário Santo Antônio, o Campus FURG-SAP e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A visita foi intermediada pela Associação de 

Promoção do Desenvolvimento Sustentável e do Intercâmbio Solidário (APRODESI-

SOL). No Polo Universitário, os visitantes realizaram uma visita guiada à cidade de 

Santo Antônio da Patrulha, visitaram agroindústrias familiares e participaram de uma 

visita de danças no CTG Patrulha. No Campus FURG-SAP, os estudantes franceses, 

foram recebidos pela professora Neusa Fernandes de Moura, quando conheceram 

pesquisas sobre espécies nativas desenvolvidas pelos alunos da engenharia 

agroindustrial e pelos estudantes da pós-graduação em Química Ambiental e 

Tecnológica. Depois, participaram de atividades culturais e esportivas com os 

integrantes da Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP. Finalmente, no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais foi procedida uma avaliação da missão de intercâmbio com a 

participação dos associados da APRODESI-SOL. 
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CAMPUS FURG-SAP PROMOVEU EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

No período de 14 novembro a 20 de dezembro, aconteceu no Campus FURG-

SAP a Exposição Fotográfica "Os Cozinheiros do Bem". 

A iniciativa da Direção do Campus FURG-SAP e da representação da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) em Santo Antônio da Patrulha trouxe trinta 

fotografias coloridas e em preto e branco do professor doutor e fotógrafo Fernando 

Kokubun do IMEF/FURG. 

Segundo professor Fernando, os Cozinheiros do Bem (foodfighters) foi 

idealizado pelo cozinheiro Julio Rita após assistir um vídeo no qual centenas de 

bateristas tocam simultaneamente uma música do grupo FooFighters. De acordo com 

Júlio, se centenas de pessoas se reúnem para tocar uma música, por que não reunir 

centenas ou milhares de pessoas para combater a fome? 

Atualmente, o grupo de voluntários do projeto somam algumas centenas e 

atuam em cinco pontos da cidade de Porto Alegre, servindo semanalmente milhares 

de refeições para a população carente e vulnerável. O grupo não tem apoio de 

partidos políticos, nem de igrejas. Todas as ações são realizadas com alimentos doados 

ou comprados com recursos obtidos com rifas, vendas de camisetas, ou recursos 

financeiros de doações ou vaquinhas. 
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Os visitantes da exposição puderam realizar a doação de alimentos não 

perecíveis que serão enviados para os Cozinheiros do Bem. 

 

CAMPUS FURG-SAP PROMOVEU ENCONTRO COM DIRETORES DE IFS E ESCOLAS 

TÉCNICAS E DE ENSINO MÉDIO 

 

No dia 13 de novembro, o Campus FURG-SAP promoveu mais um evento do 

projeto "Campus FURG-SAP Portas Abertas" que teve por finalidade divulgar a FURG e 

os cursos de graduação presenciais e pós-graduação oferecidos em Santo Antônio da 

Patrulha. 

A atividade vinha sendo realizada pela direção do campus, com a participação 

de docentes, técnicos e estudantes, desde o primeiro semestre de 2018. Englobou 

visita às instituições de ensino, palestras para alunos do ensino médio e recepção aos 

diretores de Instituições de Educação de toda a região (RMPOA, Litoral Norte, Região 

dos Vales e Serra Gaúcha). 

Desta vez, aconteceu um Encontro de Diretores de Instituições de Educação (IF-

RS e IF-SUL, Escolas Técnicas e Escolas de Ensino Médio) dos municípios de Novo 

Hamburgo, Igrejinha, Taquara, Osório, Rolante, Gravataí e Santo Antônio da Patrulha 

com a participação também de docentes da FURG-SAP, Polo Universitário e 

comunidade patrulhense. Na oportunidade, diretores e representantes da Fundação 

Liberato/NH, IF-Osório, IF-Rolante, IF-NH, IF-Gravataí, CIMOL/Taquara, Escola 

Berthalina Kirsch/Igrejinha, Esc. Gregória/SAP e Colégio S. Teresinha/AS manifestaram 

o interesse em parcerias com a FURG-SAP para o desenvolvimento de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Durante a recepção, os visitantes assistiram uma apresentação do diretor do 

Campus FURG-SAP, professor Antonio Valente, e da vice-diretora, professora Darlene 

Webler, sobre o histórico da FURG em SAP e os cursos oferecidos em 2019. Logo após, 

assistiram um vídeo sobre a FURG, quando foram destacados os 50 anos da instituição 

e os 10 Anos do Campus FURG-SAP no ano que vem. Finalmente, o grupo conheceu os 

laboratórios da Unidade Cidade Alta e os prédios existentes e em construção na 

Unidade Bom Princípio.  
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