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ATA 09/2019 DO NÚCLEO EQA-SAP 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dez horas da manhã, na sala 3 do Campus 1 

de Santo Antônio de Patrulha, reuniu-se o Núcleo EQA-SAP, para reunião ordinária, com as seguintes 2 

presenças: Caroline Eliza Mendes, Fábio Ferreira Gonçalves, Fernanda Trombetta da Silva, Juliana da 3 

Silveira Espindola, Marcelo Escobar Aragão, Roberto de Souza Gomes da Silva. 1° Assunto: Apreciação do 4 

projeto de extensão intitulado “Apoio à Agricultura e Setor Agroindustrial em Santo Antônio da Patrulha-5 

RS: Prestação de Serviço”, de autoria do Prof. Dr. Carlos Peixoto. Projeto tem convênio com a FAURG e 6 

necessita de prorrogação. Esse projeto foi aprovado por Ad referendum e retorna para o núcleo seguindo os 7 

trâmites da unidade. O núcleo está ciente da execução deste projeto. 2° Assunto: Apreciação do relatório 8 

parcial do programa de extensão "EngerSolution” - Empresa Júnior dos cursos de Engenharia 9 

Agroindustrial”, de autoria da Profa. Dra. Francine Antelo. Esse projeto já foi aprovado por Ad referendum e 10 

retorna para o núcleo seguindo os trâmites da unidade. O núcleo está ciente da execução deste projeto. 3° 11 

Assunto: Participação do processo de reestruturação do regimento do conselho da escola de química e 12 

alimentos – EQA. Após relato da professora Fernanda Trombetta, o núcleo está ciente sobre essa 13 

reestruturação. 4° Assunto: Homologação dos resultados do concurso público 07/2019, processo n° 14 

23116.0116522018-13, para o cargo de docente de nível superior. O concurso contou com 47 candidatos 15 

homologados, sendo que 16 candidatos compareceram para a prova escrita. Destes, apenas 13 participaram 16 

para a leitura da prova. Nove candidatos foram aprovados para a prova didática. Não houve recursos durante 17 

o processo e nenhuma intercorrência. Os documentos originais foram encaminhados para a EQA. Os 18 

candidatos classificados e suas respectivas notas finais são: 1 - MERITAINE DA ROCHA (8,54); 2 - JUNIA 19 

CAPUA DE LIMA NOVELLO (8,04); 3 - PRISCILA TESSMER SCAGLIONI (7,93). O Prof. Dr. Roberto 20 

de Souza Gomes da Silva questiona a posição do Prof. Dr. Carlos Roberto Peixoto com relação a ausência de 21 

manifestação a respeito da composição da banca, conforme observado na Ata 08/2019 Núcleo EQA-SAP, 22 

considerando que houve comentários em reuniões anteriores sobre o risco de idoneidade da banca ao dividir 23 

sala com um candidato ou com pessoa relacionada ao candidato. Entretanto, o Prof. Dr. Roberto de Souza 24 

Gomes da Silva não questiona o processo nem o resultado do presente concurso. A Profa. Dra. Fernanda 25 

Trombetta relata que a homologação dos candidatos bem como a alteração de banca do concurso foi 26 

realizada em reunião do Conselho EQA (Ata 07/2019 em 24/05/2019) efetuada anteriormente a reunião do 27 

Núcleo EQA-SAP (25/05/2019). O núcleo encaminha a homologação do resultado seguindo os trâmites da 28 

Unidade. Assuntos Gerais: 1 ponto - A Profa. Dra. Fernanda Trombetta relata a participação no Enade 2019 29 

dos acadêmicos dos cursos de Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Engenharia Agroindustrial 30 

Indústrias Alimentícias. 2 ponto - A Profa. Dra. Fernanda Trombetta relata sobre a inserção de novos 31 

membros na portaria de Comissão de Criação do Curso de Engenharia Química EQA-SAP, sendo estes Prof. 32 

Dr. Rodinei Ogrodowski (EQA), Fabrício Butierres Santana (EQA), Sibele da Rocha Martins (PROGRAD) e 33 

Simone Barreto Anadon (PROGRADO) conforme Portaria 1772/2019 - PROGRAD. Nesta portaria, foram 34 

mantidos os seguintes membros: Marcelo Escobar Aragão (Presidente), Gustavo Mendes Platt, Fernanda 35 

Trombetta da Silva, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Juliana da Silveira Espindola. 3 ponto - Solicitação 36 

de pauta de reunião para alocação de espaço físico para atividades experimentais na parte de pesquisa para a 37 

Profa. Dra. Caroline Eliza Mendes bem como atualização da ocupação dos espaços para pesquisa. 4 ponto - 38 

Livro dos 10 anos Campus FURG-SAP: solicita-se uma prorrogação com relação ao prazo para revisão do 39 

documento, dada as inconsistências já observadas relativas aos laboratórios da EQA. Não havendo mais nada 40 

a tratar, a presente ata foi lavrada pelos professores Fábio Ferreira Gonçalves e Fernanda Trombetta da Silva, 41 

foi lida e aprovada pelos presentes. A reunião foi encerrada às onze horas e quinze minutos. 42 
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