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Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas da manhã, na sala 1 da Unidade 9 

Cidade Alta do Campus de Santo Antônio de Patrulha, reuniu-se o Núcleo EQA-SAP, para reunião ordinária, 10 

com as seguintes presenças: Alex Leonardi, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Cristiano Gautério 11 

Schmidt, Cristina Benincá, Fernanda Arnhold Pagnussatt, Itiara Gonçalves Veiga, Kessiane Silva de Moraes, 12 

Marcelo Silveira Badejo e Márcia Helena Scherer Kurz. 1° Assunto: Apreciação do relatório parcial do 13 

programa de extensão "EngerSolution” - Empresa Júnior dos cursos de Engenharia Agroindustrial”, de 14 

autoria da prof.a Dr.a Francine Antelo. O núcleo indica a aprovação do relatório e o encaminhamento para 15 

Câmara de Extensão. 2° Assunto: Avaliação da proposta de alteração curricular do curso de Engenharia 16 

Agroindustrial Agroquímica, de autoria da coordenadora do curso prof.a Dr.a Fernanda Trombetta em 17 

conjunto com o NDE deste curso. O núcleo recomenda a aprovação desta proposta e o encaminhamento para 18 

Câmara de Ensino. 3°Assunto: Avaliação da proposta de alteração curricular do curso de Engenharia 19 

Agroindustrial Indústrias Alimentícias, de autoria do coordenador do curso prof. Dr. Cristiano Schmidt em 20 

conjunto com o NDE deste curso. O núcleo recomenda a aprovação desta proposta e o encaminhamento para 21 

Câmara de Ensino. Assuntos Gerais: 1° ponto - A coordenação do curso de Engenharia Agroindustrial 22 

Agroquímica relata que está em andamento o processo de renovação de reconhecimento do curso da 23 

Agroquímica e solicita o encaminhamento dos dados necessários dos docentes para o reconhecimento. 2° 24 

ponto – O núcleo tomou ciência de algumas propostas que vem sem tratadas com as coordenações, a Prae e 25 

a direção do Campus FURG-SAP para combater a evasão e retenção no próximo semestre. Dentre estas estão 26 

a disponibilização de um espaço exclusivo para monitorias de disciplinas na unidade Bom Principio, a 27 

reativação do projeto de apadrinhamento de calouros e a criação de um curso de nivelamento em matemática. 28 

3° ponto – As coordenações solicitam que os docentes dos cursos incentivem em suas aulas os alunos a 29 

participarem da avaliação docente pelo discente. Não havendo mais nada a tratar, a presente ata foi lavrada 30 

pelos professores Cristiano Gautério Schmidt e Carlos Roberto de Menezes Peixoto, foi lida e aprovada 31 

pelos presentes. A reunião foi encerrada às nove horas e 40 minutos.  32 


