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ATA 10/2019 DO NÚCLEO EQA-SAP 
 

Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nova horas da manhã, na sala 1 do Campus de 1 

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

presenças: Alex Leonardi, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Caroline Eliza Mendes, Cassiano Ranzan, 3 

Cristiano Gautério Schmidt, Cristina Benincá, Fernanda Arnhold Pagnussatt, Itiara Gonçalves Veiga, Juliana 4 

da Silveira Espindola, Marcelo de Godoi, Marcelo Silveira Badejo, Márcia Helena Scherer Kurz, Neusa 5 

Fernandes de Moura, e Carina Nogueira Bernardo, representante do Diretório Acadêmico das Engenharias 6 

Agroindustriais. 1° Assunto: Apresentação de uma intenção de proposta de criação do curso de Zootecnia 7 

em parceria com o IFRS de Rolante. A prof.
a
 Neusa Fernandes relatou o fato da intenção do pessoal do IFRS 8 

de Rolante em criar um curso de Zootecnia em parceria com o campus de Santo Antônio da Patrulha. Os 9 

representantes do núcleo EQA-SAP ressaltaram que para avaliar melhor o assunto precisariam de uma 10 

apresentação mais detalhada. A prof.
a
 Neusa relatou que na próxima semana será feita uma reunião 11 

específica para tratar do assunto e convidou os integrantes do núcleo que estejam interessados à participarem 12 

desta reunião. O núcleo esta ciente sobre as tratativas deste assunto. 2° Assunto: Avaliação da permanência 13 

do coordenador e coordenador adjunto do curso de especialização em Gestão Agroindustrial. Após consulta 14 

eletrônica realizada no dia trinta do mês de julho de dois mil e dezenove ao Núcleo EQA-SAP, este 15 

considerou que não haviam discordâncias na proposta de manter os professores Alex Leonardi e Carlos 16 

Honorato Schuch Santos como coordenador e coordenador adjunto do curso de especialização em Gestão 17 

Agroindustrial durante o segundo semestre de 2019. Sendo que a indicação destes nomes já foi aprovada em 18 

Ad referendum na unidade. 3° Assunto: Apreciação do relatório parcial do programa de extensão 19 

"EngerSolution” - Empresa Júnior dos cursos de Engenharia Agroindustrial”, de autoria da prof.
a
 Dr.

a
 20 

Francine Antelo. O núcleo indica a aprovação do relatório e o encaminhamento para câmera de extensão. 4° 21 

Assunto: Apreciação do projeto de ensino “Atividades de monitoria para as disciplinas de Introdução aos 22 

Processos Industriais e Termodinâmica dos cursos de Engenharia Agroindustrial”, de autoria da Prof.
a
 Dr.

a
 23 

Francine Antelo. O núcleo recomenda a aprovação deste projeto. 5°Assunto: Apreciação do projeto de 24 

ensino “Monitoria na disciplina de Química Geral e Experimental II”, de autoria da Prof.
a
 Dr.

a
 Carla W. 25 

Scheeren. Esse projeto já foi aprovado por Ad referendum e retorna para o núcleo devido aos trâmites da 26 

EQA. 6° Assunto: Apreciação do projeto de ensino “Monitoria em Química Orgânica”, de autoria da Prof.
a
 27 

Dr.
a
 Neusa Fernandes de Moura. Esse projeto já foi aprovado por Ad referendum e retorna para o núcleo 28 

devido aos trâmites da EQA. 7° Assunto: Alocação de espaço físico para atividades experimentais na parte 29 

de pesquisa para a Prof
a
. Dr

a
. Caroline Eliza Mendes, bem como atualização da ocupação dos espaços para 30 

pesquisa. O núcleo recomendou que a prof.
a
 Caroline desenvolva suas atividades de pesquisa no laboratório 31 

5 (cinco) do Centro Tecnológico da unidade Bom Princípio. A atualização dos espaços de pesquisa do 32 

Centro Tecnológico, bem como os espaços de pesquisas utilizados na unidade Cidade Alta do campus 33 

FURG-SAP serão formalizados na próxima reunião do núcleo. Assuntos Gerais: 1° ponto - As 34 

coordenações de cursos lembram que esta em andamento o processo de reestruturação do regimento do 35 

conselho da Escola de Química e Alimentos - EQA. O núcleo EQA-SAP ressaltou que seria interessante que 36 

houvesse um representante da direção da unidade no campus para desburocratizar alguns processos, como 37 

assinaturas de documentos. 2° ponto - A comissão de criação do curso de Engenharia Química no campus 38 

FURG-SAP relatou o andamento do processo. A prof.
a
 Juliana Espindola comentou que ingressaram na 39 

comissão de criação do novo curso dois integrantes do núcleo de Engenharia Química de Rio Grande e dois 40 

integrantes da Prograd. A professora ressaltou que as tratativas do processo estão avançando para o 41 

fechamento da proposta de criação do curso. 3° ponto - O núcleo EQA-SAP parabeniza a comissão 42 

organizadora da VIII Semana Acadêmica dos cursos de Engenharias Agroindustriais pela realização de mais 43 
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uma edição do evento. A comissão relatou que a realização da Semana Acadêmica em conjunto com o curso 44 

de Ciências Exatas este ano foi bem sucedida. 4° ponto – A prof.
a
 Juliana Espindola convidou a todos a 45 

participarem e divulgarem o evento que acontecerá em comemoração alusiva ao dia do Engenheiro 46 

Agroindustrial na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro a partir das 15h e 30min. Não havendo mais nada 47 

a tratar, a presente ata foi lavrada pelos professores Cristiano Gautério Schmidt e Carlos Roberto de Menezes 48 

Peixoto, foi lida e aprovada pelos presentes. A reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos.  49 


