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Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas da manhã, na sala PA1 da 9 

Unidade Bom Princípio do Campus de Santo Antônio de Patrulha, reuniu-se o Núcleo EQA-SAP, para 10 

reunião ordinária, com as seguintes presenças: Alex Leonardi, Carolina Eliza Mendes, Cassiano Ranzan, 11 

Cristiano Gautério Schmidt, Fernanda Arnhold Pagnussatt, Fernanda Cabral Borges, Fernanda Trombetta da 12 

Silva, Gustavo Mendes Platt, Itiara Gonçalves Veiga, Jorge Estuardo Tello Gamarra, Kessiane Silva de 13 

Moraes, Marcelo Escobar Aragão, Marcelo Silveira Badejo, Meritaine da Rocha e Roberto de Souza Gomes 14 

da Silva. 1° Assunto: Apreciação do relatório do projeto "Suporte técnico e capacitação dos produtores 15 

rurais de Santo Antônio da Patrulha: qualidade e segurança dos alimentos", de autoria da prof.a Dr.a Francine 16 

Antelo. O núcleo indica a aprovação do relatório e o encaminhamento para Câmara de Extensão. 2° 17 

Assunto: Apreciação do relatório parcial do programa de extensão EngerSolution - Empresa Júnior dos 18 

cursos de Engenharia Agroindustrial, de autoria da prof.a Dr.a Francine Antelo. O núcleo indica a aprovação 19 

do relatório e o encaminhamento para Câmara de Extensão. 3°Assunto: Avaliação do relatório para 20 

renovação da Portaria de reconhecimento institucional da EngerSolution - Empresa Júnior dos cursos de 21 

Engenharia Agroindustrial, de autoria da prof.a Dr.a Francine Antelo. O núcleo indica a aprovação desta 22 

renovação e o encaminhamento para Câmara de Extensão. 4° Assunto: Apreciação do relatório do projeto de 23 

extensão intitulado “Dia do Engenheiro Agroindustrial”, de autoria da prof.a Dr.a Juliana Espindola. O núcleo 24 

indica a aprovação deste relatório e o encaminhamento para Câmara de Extensão. 5° Assunto: Apreciação 25 

do o relatório do projeto de extensão intitulado “Ciclo de Palestras da Engenharia Agroindustrial”, de autoria 26 

da prof.a Dr.a Juliana Espindola. O núcleo indica a aprovação deste relatório e o encaminhamento para 27 

Câmara de Extensão. 6° Assunto: Avaliação do relatório do projeto de ensino intitulado “VIII Semana 28 

Acadêmica das Engenharias Agroindustriais - Campus FURG-SAP”, de autoria da prof.a Dr.a Juliana 29 

Espindola. O núcleo indica a aprovação deste relatório e o encaminhamento para Câmara de Ensino. 7° 30 

Assunto: Solicitação das direções do campus e da EQA para tornar a sala da secretaria do Centro 31 

Tecnológico em sala de permanência para os professores da EQA. Após discussão sobre o assunto, o núcleo 32 

recomenda que seja atendida esta solicitação, ressaltando que o uso desta sala seja realizado por professores 33 

lotados na EQA. 8° Assunto: Avaliação do Processo de Licença para Capacitação solicitado pelo professor 34 

Roberto de Souza Gomes da Silva. O prof. Roberto apresentou a documentação referente à sua licença 35 

atendendo o Decreto n°9.991 de 28 de agosto de 2019, indicando os professores responsáveis por suas 36 

atividades acadêmicas durante o período de afastamento, os quais responderam por cartas o aceite o 37 

cumprimento destas atividades. Com relação a disciplina obrigatória de Operações Indústriais e 38 

Equipamentos para a Agroindústria I (02199), esta será lecionada pela professora Juliana Espindola, 39 

enquanto a disciplina optativa de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (02223), que seria ofertado no primeiro 40 

semestre de 2020, será ofertada no segundo semestre de 2020, sem prejuízo aos acadêmicos do curso de 41 

Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias. Sendo assim, este núcleo recomenda a aprovação deste 42 

processo de licença e solicita o seu encaminhamento para a unidade acadêmica e para Câmara de Ensino. 9° 43 

Assunto: Situação da coordenação de curso da Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias para o 44 

próximo ano. Em função do processo de remoção do atual coordenador de curso, prof. Cristiano Gautério 45 

Schmidt, o Núcleo EQA-SAP recomenda que coordenador adjunto prof. Fábio Ferreira Gonçalves assuma a 46 

coordenação como coordenador pro tempore do curso da Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias 47 

a partir do dia 06/01/2019. Assuntos Gerais: 1° ponto – As coordenações de curso apresentaram para os 48 

demais membros do Núcleo a nova professora a fazer parte deste grupo, Meritaine da Rocha, que começou 49 

seu exercício em 25/11/2019. 2° ponto – A prof.a  Fernanda Trombetta relatou o andamento do processo de 50 

alteração do Regimento Interno da EQA, apresentou o Calendário Universitário 2020 e a proposta de 51 
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Acolhida Cidadã do Campus FURG-SAP para o próximo ano. 3° ponto – O Núcleo tomou ciência da 52 

demanda de disciplinas e de vagas que até o momento não foram atendidas pelo IMEF para o próximo 53 

semestre letivo, principalmente para a disciplina de Cálculo I, Geometria Analítica e Cálculo II, disciplinas 54 

com alta taxa de reprovação, causando evasão no primeiro ano de curso. Assim, este Núcleo recomenda que 55 

os NDE’s dos cursos de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e Engenharia Agroindustrial 56 

Agroquímica encaminhem uma carta as unidades acadêmicas responsáveis a fim de verificar o que pode ser 57 

feito para o atendimento a essas demandas urgentes. Não havendo mais nada a tratar, a presente ata foi 58 

lavrada pelos professores Cristiano Gautério Schmidt e Fernanda Trombetta da Silva, foi lida e aprovada 59 

pelos presentes. A reunião foi encerrada às onze horas e vinte minutos.  60 


