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ATA 08/2019 DO NÚCLEO EQA-SAP 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos da manhã, na 1 

sala 3 do Campus de Santo Antônio de Patrulha, reuniu-se o Núcleo EQA-SAP, para reunião ordinária, com 2 

as seguintes presenças: Alex Leonardi, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Carolina Eliza Mendes, 3 

Cassiano Ranzan, Cristiano Gautério Schmidt, Fernanda Arnhold Pagnussatt, Fernanda Cabral Borges, 4 

Fernanda Trombetta da Silva, Itiara Gonçalves Veiga, Jorge Estuardo Tello Gamarra, Juliana da Silveira 5 

Espindola, Manoel Leonardo Martins, Marcelo de Godoi, Marcelo Escobar Aragão, Marcelo Silveira Badejo, 6 

Neusa Fernandes de Moura. 1° Assunto: Apreciação do projeto de ensino “Monitoria e preparação de 7 

apostila para disciplinas de Química Inorgânica” de autoria do Prof. Dr. Carlos Peixoto. Esse projeto já foi 8 

aprovado por Ad referendum e retorna para o núcleo devido aos trâmites da unidade. O núcleo está ciente da 9 

execução deste projeto. 2° Assunto: Apreciação do projeto de ensino “Cursos de aperfeiçoamento voltados 10 

às Engenharias do campus SAP”, de autoria da Prof.a Dr.a Itiara Veiga. Esse projeto já foi aprovado por Ad 11 

referendum e retorna para o núcleo devido aos trâmites da unidade. O núcleo está ciente da execução deste 12 

projeto. 3° Assunto: Apreciação do projeto de ensino “VIII Semana Acadêmica das Engenharias 13 

Agroindustriais - Campus FURG-SAP”, de autoria da Prof.a Dr.a Juliana Espindola, que ocorrerá a princípio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14 

entre os dias 26 e 31 de agosto de 2019. Após relato da professora coordenadora do projeto, este projeto será 15 

encaminhado à Câmera de Ensino e aos demais trâmites da unidade. 4° Assunto: Apreciação do projeto de 16 

extensão “Controle de qualidade e desenvolvimento de produto em indústria de frutas”, de autoria da Prof.a 17 

Dr.a Itiara Veiga. Esse projeto já foi aprovado por Ad referendum e retorna para o núcleo devido aos trâmites 18 

da unidade. O núcleo está ciente da execução deste projeto. 5° Assunto: Apreciação do projeto de extensão 19 

“Auxílio técnico para a caracterização físico-química de alimentos desenvolvidos nas agroindústrias de 20 

Santo Antônio da Patrulha/RS”, de autoria da Prof.a Dr.a Fernanda Pagnussatt. Esse projeto já foi aprovado 21 

por Ad referendum e retorna para o núcleo devido aos trâmites da EQA. O núcleo está ciente da execução 22 

deste projeto. 6° Assunto: Análise do projeto de pesquisa intitulado “Análise da composição química e 23 

otimização do processo de extração do óleo da polpa e do caroço de juçara (Euterpe edulis Mart.)”, 24 

coordenado pela prof.a Dr.a Caroline Eliza Mendes. Após relato da professora coordenadora do projeto, este 25 

projeto deverá ser encaminhado à Câmera de Pesquisa e Pós-Graduação e aos demais trâmites da unidade. 7° 26 

Assunto: Homologação das inscrições referente ao concurso público 07/2019, processo n° 27 

23116.0116522018-13, para o cargo de docente de nível superior. O professor Cristiano Schmidt, presidente 28 

da banca, relatou que o concurso teve 62 inscrições, sendo 47 homologadas. Destacou que das 47 inscrições 29 

homologadas, 10 foram de candidatos que se autodeclararam negros/pardos, uma vez que o concurso deve 30 

atender a reserva de vagas conforme Art. 1º, § 1º da Lei nº 12.990. Essa homologação foi realizada em 31 

âmbito de Conselho da Unidade em 24/06/2019, estando o núcleo ciente desta homologação. 8° Assunto: 32 

Cronograma de atividades referente ao concurso público 07/2019, processo n° 23116.0116522018-13. O 33 

presidente da banca, professor Cristiano Schmidt, apresentou o cronograma de atividades para o concurso, 34 

destacando que as provas para o concurso começarão no dia 15 de julho de 2019. Essa aprovação foi 35 

realizada em âmbito de Conselho da Unidade em 24/06/2019, estando o núcleo ciente da aprovação deste 36 

cronograma. 9° Assunto: Alteração da banca referente ao concurso público 07/2019, processo n° 37 

23116.0116522018-13, para o cargo de docente de nível superior. O presidente da banca, professor Cristiano 38 

Schmidt, solicitou a alteração da banca constante na portaria n° 0142/2019, devido ao fato de que muitos dos 39 

membros da banca se declararam impossibilitados de participar do concurso devido a critérios éticos, 40 

conforme artigo 12 da deliberação n° 77/2015 do COEPEA. Sendo assim, foi solicitada a unidade acadêmica 41 

que fossem excluídos da banca os professores Toni Jefferson Lopes, Fernanda Arnhold Pagnussatt, Eloane 42 

Malvessi, Caroline Costa Moraes, além do próprio presidente da banca, professor Cristiano Gautério 43 
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Schmidt. Sendo solicitada a inclusão de um novo membro externo para banca, a professora Karla Joseane 44 

Perez. Assim a banca para o público 07/2019 será composta pelas professoras Itiara Gonçalves Veiga 45 

(presidente), Patrícia da Silva Malheiros (titular externo), Kessiane Silva de Moraes (titular), Karla Joseane 46 

Perez (suplente externo) e o professor Roberto de Souza Gomes da Silva (suplente). Esta solicitação foi 47 

aprovada em âmbito de Conselho da Unidade em 24/06/2019, estando o núcleo ciente desta solicitação de 48 

alteração.  10° Assunto: Pontos de prova para o concurso público 07/2019, processo n° 23116.0116522018-49 

13. O professor Cristiano Schmidt, presidente da banca, expôs os 12 pontos para as provas teórica e didática 50 

referente ao concurso, relatando o fato destes teriam sido retificados na página da PROGEP devido a não 51 

estarem seguindo a recomendação da Deliberação n° 077/2015 do COEPEA, sendo estes pontos de provas 52 

aprovados em âmbito do Conselho da Unidade em 24/06/2019, estando o núcleo ciente da aprovação destes 53 

pontos. 11° Assunto: Avaliação do projeto de criação do curso de Engenharia Química no Campus de Santo 54 

Antônio da Patrulha. Após relato de todo o processo, o núcleo EQA-SAP entende o momento que estamos 55 

enfrentando e está em busca de melhorias para o fortalecimento da EQA em específico no Campus de Santo 56 

Antônio da Patrulha, aonde a EQA foi pioneira na implementação de curso em campus fora de sede. O 57 

núcleo discutiu aspectos importantes para EQA-SAP, decorrentes da implementação do curso de Engenharia 58 

Química, e destaca-se aqui o oferecimento das disciplinas de primeiro ano, na qual alguns professores da 59 

área de química se colocam a disposição a colaborar nas disciplinas de Química Geral e Experimental I e II, 60 

na parte experimental, caso haja necessidade, como já ocorreu em outro momento na EQA-SAP; a comissão 61 

relata que demais disciplinas para o curso serão ofertadas pelas mesmas turmas hoje ofertadas pelos atuais 62 

cursos da EQA-SAP. O Núcleo indica, por unanimidade, o encaminhamento desse projeto ao Conselho da 63 

Unidade.  12° Assunto: Cronograma de reuniões ordinárias do Núcleo EQA/SAP para o próximo semestre. 64 

O núcleo aprovou o calendário de reuniões proposto para o segundo semestre de 2019 conforme Apêndice I. 65 

Assuntos Gerais: As coordenações dos cursos informam que o ensalamento para as disciplinas do próximo 66 

semestre será realizado pela Secretaria do Campus FURG-SAP. Não havendo mais nada a tratar, a presente 67 

ata foi lavrada pelos professores Cristiano Gautério Schmidt e Fernanda Trombetta da Silva, foi lida e 68 

aprovada pelos presentes. A reunião foi encerrada às onze horas e trinta e sete minutos. 69 
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