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ATA 02/2020 DO NÚCLEO EQA-SAP 

 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, por Webconferência 

usando a plataforma MConf, reuniu-se o Núcleo EQA-SAP, para reunião ordinária, com as seguintes 

presenças: Alex Leonardi, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Fábio Ferreira Gonçalves, Fernanda 

Cabral Borges, Fernanda Trombetta da Silva, Juliana da Silveira Espindola, Marcelo Escobar Aragão, 

Marcelo Silveira Badejo, Meritaine da Rocha. 1° Assunto: Apreciação do Projeto de Ensino 

"Monitoria na disciplina de Química Geral e Experimental I (ENS-1304), de autoria da Profa. Dra. 

Carla W. Scheeren. O núcleo indica a aprovação deste projeto e o encaminhamento para Câmara de 

Ensino. 2° Assunto: Apreciação do Projeto de Ensino "Monitoria de Fenômenos de Transporte", de 

autoria Profa. Dra. Fernanda Cabral Borges. O núcleo indica a aprovação deste projeto e o 

encaminhamento para Câmara de Ensino. 3°Assunto: Apreciação do Projeto de Pesquisa 

"Desenvolvimento de Novos Compostos Organocalcogênios: Síntese e Aplicação em Reações 

Multicomponentes e Avaliação do Potencial Neuroprotetor", de autoria do Prof. Dr. Marcelo de 

Godoi.  O núcleo indica a aprovação deste projeto e o encaminhamento para Câmara de Pesquisa e 

Pós-graduação. 4° Assunto: Apreciação do Relatório de Extensão "Extensão: "EngerSolution” - 

Empresa Júnior dos cursos de Engenharia Agroindustrial", de autoria da Profa. Dra. Francine Antelo. 

O núcleo indica a aprovação deste relatório e o encaminhamento para Câmara de Extensão. 5° 

Assunto: Apreciação do Projeto de Extensão "Ciclo de Palestras das Engenharias Agroindustriais", 

de Profa. Dra. Fernanda Cabral Borges. O núcleo indica a aprovação deste relatório e o 

encaminhamento para Câmara de Extensão. 6° Assunto: Indicação de Representante para 

Coordenação Adjunta do curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, solicitação do 

Prof. Dr. Fábio Gonçalves.  O núcleo indica uma consulta por e-mail para todos os membros do 

Núcleo EQA-SAP. 7° Assunto: Indicação de Representante Suplente do Núcleo EQA-SAP, 

solicitação da Profa. Dra. Neusa Fernandes de Moura. O núcleo indica o Prof. Dr. Gustavo Platt como 

representante titular do Núcleo EQA-SAP e a Prof. Dr. Marcelo Escobar Aragão como representante 

suplente. 8° Assunto: Apreciação do pedido de afastamento para um congresso científico no exterior; 

solicitação Prof. Dr. Jorge Tello-Gamarra. O núcleo indica o aceite do pedido, considerando que a 

data do evento é posterior à hoje prevista pelo Plano de Contingência da FURG, aprovado em 

19/03/2020. Caso haja qualquer alteração neste Plano, o núcleo EQA-SAP recomenda a reavaliação 

dessa solicitação. Assuntos Gerais: i) Os membros do Núcleo foram informados sobre a prorrogação 

do edital de Matrícula Complementar 2020. ii) Os membros do Núcleo foram informados sobre as 

orientações gerais da EQA, até o presente momento, para a realização das atividades administrativas, 

acadêmicas e de Pesquisa devido ao Covid-19, tais como: 1. Os docentes desta unidade manterão suas 

atividades em home office. 2. As demandas administrativas serão realizadas de forma remota, tanto 

pelos docentes quando pela coordenação de curso. 3. As pesquisas poderão ser desenvolvidas 

evitando o acúmulo de pessoas nos laboratórios, fica a cargo do docente responsável pela pesquisa, 

definir escala entre os discentes. 4. Os técnicos de laboratório, vinculados à EQA-SAP, tendo em 

vista que não terão atividades essenciais, visto que não há preparação de aulas experimentais, também 

trabalharão via home office. Não havendo mais nada a tratar, a presente ata foi lavrada pelos 

professores Fernanda Trombetta da Silva e Fábio Gonçalves, lida e aprovada pelos presentes. A 

reunião foi encerrada às onze horas e trinta e quatro minutos.  


