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1. INTRODUÇÃO 
 

O ano de 2020 iniciou com a grande expectativa de constituir um período decisivo 
para o desenvolvimento do Campus FURG-SAP, graças à conclusão do novo pavilhão de 
sala de aulas (Pavilhão 01), que se somou ao Centro Tecnológico, Ponto de Convívio e o 
prédio administrativo, esses já em pleno uso na Unidade Bom Princípio (UBP), quando à 
perspectiva de realização de melhorias tanto nas edificações quanto no seu entorno 
solicitadas pela direção e administração do campus. 

Cabe lembrar que o Centro Tecnológico estava sendo utilizado também como 
espaço de atividades acadêmicas, e não apenas pesquisa, desde 2015, quando ocorreram 
as primeiras aulas na nova unidade. Essa decisão da direção do Campus em utilizar a 
edificação concluída e adaptar seus espaços provisoriamente para a realização de aulas 
ocorreu com a anuência da EQA e PROINFRA/FURG e evitou a locação de um prédio no 
município pela Universidade para abrigar a nova demanda de espaços físicos não mais 
comportada pela Unidade Cidade Alta (UCA). Além disso, a iniciativa impulsionou o 
desenvolvimento da Unidade Bom Princípio (UBP).  

O prédio administrativo, por sua vez, desde 2019, abrigava a direção, 
administração, secretaria e PRAE-FURG-SAP e a partir de 2020, passou a contar com a 
nova biblioteca do campus. Da mesma forma, em março de 2020 começou o 
funcionamento do Ponto de Convívio a partir do edital de licitação para exploração da 
lancheria por uma empresa privada, oferecendo também um cardápio com refeições aos 
estudantes, com excelente resposta pela comunidade acadêmica. 

Entretanto, antes de avançarmos nesse relatório sucinto de 2020, inevitável não 
registrar que, após apenas duas semanas de aulas durante o mês de março, as atividades 
presenciais foram suspensas1 conforme o Plano de Contingência da Universidade Federal 
do Rio Grande - FURG2 para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19), a 
exemplo do ocorreu em todo o país e no mundo.  

A comunidade acadêmica, desde então, envidou esforços gigantescos para 
adaptar, dentro do possível, suas atividades para o modo remoto. Cabe destacar as 
inúmeras iniciativas da instituição FURG frente à pandemia como a criação do Comitê de 
Acompanhamento do Covid-19, a Comissão de Protocolo e Segurança, a criação do 
AVAFURG, as reuniões mensais dos diretores de campi e de unidades acadêmicas com 
administração superior da FURG, além das incontáveis reuniões de trabalho on line e lives 
que se sucederam, somando-se a superação de docentes, técnicos e estudantes para o 
treinamento e adaptação aos novos processos de ensino/aprendizagem on line. 
Importante também foi a colaboração decisiva dos colaboradores terceirizados na 
manutenção em dia de toda a estrutura física (interna e externa) existente nas duas 
unidades do Campus FURG-SAP. 

As dificuldades de toda a ordem, inéditas, não constituíram obstáculos 
intransponíveis para a direção do Campus e seus colaboradores levarem à frente os 
principais projetos previstos para 2020. Com o apoio sistemático da administração e da 
secretaria do Campus FURG-SAP e o apoio de um significativo número de docentes e 
técnicos, bem como do pessoal terceirizado, várias intervenções na infraestrutura, 
especialmente na Unidade Bom Princípio (UBP) foram implementadas com sucesso, 

                                                      
1 https://www.furg.br/coronavirus-noticias/reitoria-emite-nota-suspendendo-aulas 
2 https://www.furg.br/arquivos/institucional/plano_contingencia_FURG_13_03_revisado_1.pdf 
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garantindo a não paralização do avanço da infraestrutura física do campus, mesmo num 
período em que praticamente todas as atividades passaram a ser exercidas de modo 
remoto. Em momento algum, foi deixado de lado o objetivo de seguir em frente de modo 
a garantir melhores condições para o ensino, a extensão e a pesquisa por ocasião do 
possível retorno às atividades presenciais. 

Assim, contando com a ação da  PROINFRA e da PROPLAD, sensibilizadas pelas 
demandas apresentadas pelo campus, importantes projetos e suas respectivas 
execuções foram realizadas, entre elas, a construção de mais uma calçada na UBP 
garantindo acesso ao novo pavilhão de salas de aulas (Pavilhão 1), ampliação do ponto 
de convívio, instalação do elevador no novo prédio de salas de aulas, construção de um 
suporte com mastros para bandeiras, plantio mudas nativas e paisagismo e instalação de 
um projeto de irrigação na UBP. Esses dois últimos projetos foram desenvolvidos pela 
própria direção do campus, apoiados pelo Horto da FURG e viabilizados financeiramente 
pelas Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA/FURG) e Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração (PROPLAD/FURG). Cabe citar também os vários serviços de terraplenagem 
desenvolvidos na UBP por meio da parceria com a Prefeitura Municipal, os novos projetos 
das quadras de futebol e vôlei elaborados pela direção em conjunto com a Associação 
Atlética Acadêmica FURG-SAP.  

Por outro lado, a direção em conjunto com a administração do campus e 
PROINFRA detalharam projetos para melhoria dos usos dos espaço físicos da Unidade 
Cidade Alta (UCA), como criação de salas de estudo e reuniões (salas 16 e 17), 
implantação da sala 06 no antigo local da biblioteca, construção de corredor de acesso 
dessas salas ao corredor central da edificação, melhorias nas salas de permanência dos 
docentes e técnicos, destinação de espaço para o laboratório de Construção de Material 
Didático e Física Moderna, ambos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, medidas 
que devido à pandemia deverão ser implementadas a partir do retorno das atividades 
presenciais. 

Mas as ações da direção, obviamente, não se limitaram à infraestrutura física. 
Simultaneamente, a direção do campus envidou esforços junto à Administração Superior 
da FURG visando contribuir para conquistas decisivas para a expansão das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão no Campus, sobretudo quanto a novos cursos de graduação 
e de pós-graduação. Assim como correu por ocasião da criação do curso de 
Especialização em Gestão Agroindustrial (2017) e o Programa de Pós-graduação em 
Ensino de Ciências Exatas (Mestrado Profissional, 2017), tratativas foram feitas junto à 
PROPESP/FURG para a criação do “Programa de Pós-graduação em Sistemas 
Agroindustriais”, desenvolvido por uma equipe de docentes da Escola de Química e 
Alimentos (EQA/FURG)3, constituindo o primeiro mestrado acadêmico do Campus FURG-
SAP com início previsto para 2021. Na graduação, a direção do Campus desenvolveu 
tratativas junto à PROGRAD/FURG, à Faculdade de Direito, à Prefeitura Municipal, 
Câmara de Vereadores e Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACISAP) para a 
criação do Curso de Direito noturno em Santo Antônio da Patrulha. Inclusive a direção 
integrou a comissão que elaborou o projeto político pedagógico do novo curso4, que hoje 
encontra-se junto à reitoria para obtenção de vagas no Ministério da Educação. Cabe 
aqui o registro incansável do trabalho do diretor da FADIR, professor Anderson Lobato e 

                                                      
3 https://sap.furg.br/vem-pra-furg/cursos/mestrado-acadêmico-em-sistemas-e-processos-
agroindustriais.html 
4 https://conselhos.furg.br/portarias/portarias-2020/portaria-1281-agosto-2020 

https://sap.furg.br/vem-pra-furg/cursos/mestrado-acadêmico-em-sistemas-e-processos-agroindustriais.html
https://sap.furg.br/vem-pra-furg/cursos/mestrado-acadêmico-em-sistemas-e-processos-agroindustriais.html
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sua equipe e prol do novo curso. 
Por outro lado, dando continuidade às tratativas da direção realizadas desde 2019 

e suspensas temporariamente devido à pandemia do COVID-19, retomou-se o processo 
para a discussão e desenvolvimento de uma proposta destinada a implantar uma 
ramificação do Parque Tecnológico da FURG/OCEANTEC e Incubadora Innovatio no 
município. A iniciativa, com apoio da direção do referido Parque, professor Artur Gibbon, 
da administração superior da FURG e apoio da Prefeitura Municipal, deverá contribuir, 
sobremaneira, para o desenvolvimento da pesquisa, da inovação, do empreendedorismo 
no município e região. Ainda em dezembro de 2020, foi constituída uma comissão de 
servidores do campus FURG-SAP com interesse em participar do projeto do OCEANTEC e 
aconteceu o primeiro encontro on line para tratar do tema junto à direção do Parque em 
Rio Grande5. 

Registramos ainda os contatos desenvolvidos ao longo de meses, pela direção do 
campus e pelo professor Gustavo Platt (EQA/FURG), para que o Campus FURG-SAP conte, 
em breve, com uma publicação científica voltada a área das Engenharias e Ciências 
Exatas, incentivando a pesquisa e destacando a importância do próprio Campus nessas 
áreas do conhecimento. 

Cabe aqui, um agradecimento à Prefeitura Municipal de Santo Antônio da 
Patrulha em inúmeras ações propostas pela direção do Campus, como por exemplo: 
apoio para a criação do futuro Curso de Direito e do Programa de Pós Graduação em 
Sistemas Agroindustriais, movimentação de terra e terraplenagens na Unidade Bom 
Princípio (UBP) realizada pela Secretaria Municipal de Obras como já mencionado 
anteriormente. Agradecimento também à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente pela intermediação referente à doação de 81 mudas nativas por uma empresa 
privada para plantio na Unidade Bom Princípio; e à Secretaria Municipal de Governo, 
Planejamento e Gestão pelo projeto conjunto com a direção do campus com a finalidade 
de  instalar inúmeras placas indicativas do Campus e do Polo Universitário na RS 474 e 
zona urbana da cidade, projeto cujos recursos foram aprovados pela administração 
municipal para implantação no início de 2021. 

Importante destacar ainda algumas ações do campus em relação à COVID-19. 
Entre elas, podemos destacar a elaboração do Plano de Contingência do Campus FURG-
SAP,6 a participação da direção do campus junto à Comissão de Proteção e Cuidado para 
as atividades presenciais no âmbito do Plano de Contingência da FURG em razão da 
pandemia de COVID-19, instituída pela Portaria n. 0717/20207, que ficou responsável 
pela criação dos Protocolos e ações de prevenção à Covid-198, Medidas necessárias para 
a readequação dos espaços físicos e do distanciamento social9, Protocolo de segurança e 
saúde10 e Mapeamento de risco dos ambientes universitários11. Importante citar ainda 
as iniciativas da comunidade acadêmica local em benefício da sociedade patrulhense e 
regional e que receberam apoio da direção como a produção de álcool gel realizada pelos 

                                                      
5 https://sap.furg.br/35-not%C3%ADcias/528-niciam-as-tratativas-para-a-extensão-do-centro-
tecnológico-da-furg-oceantec-para-santo-antônio-da-patrulha.html 
6 https://sap.furg.br/63-boletim-covid-19/505-plano-de-contingência-do-campus-furg-sap.html 
7 https://conselhos.furg.br/portarias/portarias-2020/portaria-0822-maio-2020 
8 https://www.furg.br/arquivos/Coronavirus/protocolo-acoes-prevencao-covid-19-furg.pdf 
9 https://www.furg.br/arquivos/Coronavirus/medidas-readequacao-espacos-fisicos-distanciamento-
social-furg.pdf 
10 https://www.furg.br/arquivos/Coronavirus/protocolo-seguranca-saude-furg.pdf 
11 https://www.furg.br/arquivos/Coronavirus/riscometro-furg.pdf 
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docentes e técnicos do campus e coordenadas pelos servidores vinculados à EQA/FURG, 
a doação de produtos de higiene e gêneros alimentícios pelos técnicos da EQA e 
estudantes, bem como a fabricação de máscaras pelos alunos do DCE distribuídas entre 
os estudantes da FURG em Santo Antônio da Patrulha.  

Houve também inúmeras ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE/FURG) beneficiando os estudantes de Santo Antônio da Patrulha por meio dos 
editais do Subprograma de Assistência Básica que incluem Auxílio Alimentação, Auxílio 
Transporte, Auxílio Infância, Auxílio Moradia (Pecuniário), ou ainda, Editais específicos 
para atender o período emergencial em função da pandemia tais como:  Auxílio Inclusão 
Digital, Auxílio Alimentação Emergencial (cesta básica), Chip de internet do Programa 
Alunos Conectados.  Da mesma forma, aconteceram atividades on line promovidas pela 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (PROEXC/FURG). Todas essas ações contaram também 
com o apoio da direção e do núcleo local da PRAE.  

Finalmente, deixamos aqui o registro da atuação do Campus na supervisão e 
atualização do projeto “Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Santo Antônio 
da Patrulha/RS”, cuja proposta, elaborada pelo Campus em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sob a coordenação do professor Jorge 
Gamarra (EQA/FURG), foi vencedora do Edital do Ministério do Meio Ambiente no ano 
anterior, trazendo aproximadamente R$ 5 milhões de reais para investimento no 
município. 

Não se esgotam aqui todas as realizações da direção do Campus FURG-SAP em 
2020. A seguir é apresentada uma relação mais detalhada das ações implementadas em 
2020, bem como as principais notícias publicadas na imprensa e nas redes sociais sobre 
o Campus. 
 
 
 

Santo Antônio da Patrulha, dezembro de 2020 
 
 
 

Antônio Valente 
Diretor FURG-SAP 

Darlene Webler 
Vice-diretora FURG-SAP 
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2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA DIREÇÃO EM 2020 
 
2.1 Infraestrutura 
 
2.1.1 Planejamento, identificação e sinalização, em conjunto com a administração do 

Campus, dos espaços internos do novo pavilhão da UBP (salas de aulas, 
laboratórios, salas de permanência docentes) de acordo com projeto 
desenvolvido pela direção do campus em 2019 e aprovado pela CIAP e Conselho 
FURG-SAP. 

 

 
 
2.1.2 Projeto elaborado, em parceria com a administração do campus, referente ao 

mobiliário necessário (mesas, cadeiras, quadros negros e brancos) e 
equipamentos (multimídia) para as novas salas de aulas e tratativas junto à 
PROGEP para a sua aquisição. 

2.1.3 Distribuição e montagem adequada pela administração, do mobiliário e 
equipamentos procedentes do campus sede Rio Grande destinados ao pavilhão 
de salas de aulas. 

2.1.4 Solicitação e recebimento de 25 computadores e 9 bancadas para o laboratório 
de Sistemas I do novo curso de Engenharia da Produção. 

2.1.5 Desenvolvimento do projeto pela direção, coordenadora do novo curso de 
Engenharia da Produção, professora Bianca Ozório (EE/FURG) e Diretoria de 
Obras/PROINFRA-FURG, dos layouts dos laboratórios de Sistemas I e II do novo 
Curso de Engenharia da Produção. Recebimento e disposição pela administração 
do campus de parte das bancadas para os computadores obtidas por meio da 
PROPLAD/FURG. 
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2.1.6 Transferência da biblioteca para o novo prédio administrativo da UBP, seguindo 
projeto de distribuição dos espaços físicos do referido prédio desenvolvido pela 
direção do Campus e a proposta de layout interno desenvolvido pela diretora da 
biblioteca FURG-SAP, Claudia Cunha. A nova biblioteca foi inaugurada no dia 5/3 
com a presença da administração superior da FURG. 

 

 
 
2.1.7 Tratativas em Brasília, junto ao Congresso Nacional, pela direção do campus e 

pelo prefeito Municipal Daiçon Maciel da Silva para a obtenção de recursos na 
forma de emenda parlamentar para equipar o laboratório de Metalurgia, Ensaios 
Mecânicos e Metrologia. 

2.1.8 Abertura do Ponto de Convívio da UBP com funcionamento da lancheria em novo 
modelo, conforme termo de referência para a licitação desenvolvido pela direção 
e administração do campus em conjunto com a PROPLAD, permitindo inclusive o 
oferecimento de refeições com preços tabelados para a comunidade acadêmica.  
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2.1.9 Conclusão da calçada entre o Centro Tecnológico e o Ponto de Convívio. 
2.1.10 Solicitação à PROINFRA/FURG do projeto de construção de uma segunda calçada, 

unindo o Ponto de Convívio até o novo pavilhão de salas de aulas. 
 

 
 
2.1.11 Após inúmeras tratativas com a PROINFRA e, após PROPLAD, essa última garantiu 

os recursos para a obra da construção da calçada entre o Ponto de Convívio e o 
novo pavilhão de salas de aulas. A obra foi concluída em abril de 2020. 
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2.1.12 Apoio à Diretoria de Obras da PROINFRA/FURG para a execução do projeto dos 
drenos junto à nova calçada. 

 

 
 

2.1.13 Solicitação à PROINFRA/FURG do projeto de um terceiro trecho de calçada, 
unindo o pavilhão de salas de aula até o prédio administrativo e permitindo o 
acesso facilitado dos estudantes à biblioteca, secretaria, direção e PRAE. Proposta 
atualmente em desenvolvimento. 

2.1.14 Solicitação à PROINFRA de projeto para ampliação da área do Ponto de Convívio 
e troca das telhas translúcidas do solarium para maior conforto térmico dos 
estudantes. 
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2.1.15 Obtenção de recursos junto à PROPLAD e PROINFRA para a ampliação do Ponto 
de Convívio com o acréscimo de uma cobertura na parte posterior da edificação. 
A obra foi executada com recursos liberados pela PROPLAD/FURG. A direção 
aguarda para o 2021 a abertura de um acesso do prédio original para o novo 
espaço, bem como a troca das telhas translúcidas existentes para melhorar o 
conforto térmico do local. 

 

 
 
2.1.16 Desenvolvimento do projeto de paisagismo da UBP (Etapa 2) em conjunto pela 

direção do campus, Coordenação de Gestão Ambiental (CGA/PROINFRA) e 
Diretoria de Obras (DOB/PROINFRA). A partir desse projeto foram plantadas 124 
mudas nativas no entorno dos prédios da UBP (Chal-chal, Capororoca, Cocão, 
Pintangueira, Uvaia, Ipês roxo e amarelo, Quaresmeria, Ingá, Araça entre outras.) 
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2.1.17 Desenvolvimento pela direção do campus, com apoio da Coordenação de Gestão 
Ambiental (CGA/PROINFRA) e Diretoria de Obras (DOB/PROINFRA), de uma 
proposta complementar de paisagismo na UBP (Etapa 3) com o plantio de 13 
jerivás no entorno do trecho inicial da via interna da UBP, 5 palmeiras fênix, 6 
calistemum além de mudas ornamentais. O plantio foi realizado no dia 25 de 
novembro pela empresa que venceu a licitação com recursos liberados pela 
PROPLAD/FURG. 

 

 
 

2.1.18 Tratativas entre a direção do Campus e a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente (PMSAP) que culminou na doação de mais 81 mudas nativas pela 
empresa Gabriel Marques de Medeiros Eireli para o plantio na Unidade Bom 
Princípio. Devido à forte estiagem, o plantio deverá ocorrer a partir de abril/maio 
de 2021, seguindo projeto em desenvolvimento pela direção e PROINFRA/FURG. 

2.1.19 Desenvolvimento pela direção do campus de um projeto de irrigação para a 
Unidade Bom Princípio (UBP) de modo a garantir a sobrevivência das mudas 
nativas e a preservação do projeto paisagístico implantado. Os recursos foram 
liberados, mais uma vez, pela PROPLAD e o projeto foi implementado de forma 
exemplar no mês de dezembro pelo terceirizado Eroni de Oliveira Silva. 
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2.1.20 Instalação do elevador no pavilhão de salas de aulas (pavilhão 01/UBP) pela 
PROINFRA e PROPLAD em atendimento à solicitação da direção e administração 
do Campus FURG-SAP, garantindo a acessibilidade dos estudantes e servidores. 

 

 
 
2.1.21 Solicitação à PROINFRA para instalação de um corrimão de proteção na escada da 

calçada que liga o Centro Tecnológico ao prédio administrativo, contribuindo 
também para melhorias na acessibilidade dos estudantes, servidores e 
terceirizados. 
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2.1.22 Proposta pela direção do Campus para a construção de uma base de concreto e 
instalações de mastros para bandeiras do Brasil, RS, SAP e FURG na UBP, 
assinalando o caráter público da instituição. A proposta foi detalhada pela 
PROINFRA e os recursos financeiros foram liberados pela PROPLAD/FURG.  

 

 
 
2.1.23 Solicitação à PROINFRA para realizar a demarcação topográfica definitiva da via 

de acesso interna à UBP. Após o serviço realizado, uma parceria da Secretaria 
Municipal de Obras, Trânsito e Segurança (PMSAP) garantiu o nivelamento da via 
e a colocação de saibro no local. 

2.1.24 Realização da terraplenagem da via interna da UBP. O serviço foi executado em 
novembro por meio do apoio da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 
Segurança (PMSAP). 
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2.1.25 Realização da terraplenagem do terreno da quadra esportiva da UBP que será 
construída em parceria da direção do Campus e Associação Atlética Acadêmica 
FURG-SAP. O serviço foi executado em novembro por meio do apoio da Secretaria 
Municipal de Obras, Trânsito e Segurança (PMSAP). 

 

 
 
2.1.26 Elaboração conjunta da direção do campus com a Associação Atlética Acadêmica 

FURG-SAP do projeto de uma quadra de vôlei de areia ao lado da futura quadra 
esportiva. Conclusão prevista para 2021. 

 

  
 

2.1.27 Solicitação à Prefeitura Municipal para a instalação de iluminação pública no 
trecho da rua Francisco Flores Alves, próximo ao prédio administrativo. Está 
sendo analisado pela PMSAP. 

2.1.28 Tratativas junto à Prefeitura Municipal para acelerar os projetos de pavimentação 
da rua Francisco Flores Alves, acesso à Unidade Bom Princípio. 

2.1.29 Tratativas junto ao empreendimento Valbaru quanto à conclusão das vias públicas 
previstas no projeto do loteamento situado na frente da UBP. As obras 
encontram-se praticamente concluídas e permitirão acesso facilitado do centro 
da cidade até a UBP. Importante registrar os contatos realizados pela direção do 
Campus e pela coordenação do Polo Santo Antônio junto à Prefeitura para apoiar 
a liberação da licença para construção do referido loteamento tendo em vista a 
sua importância para o acesso à UBP e para o crescimento da área urbana no 
entorno do campus FURG-SAP/UBP. 
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2.1.30 Solicitação à PROINFRA do projeto de construção do estacionamento entre o 
Centro Tecnológico e o Ponto de Convívio. 
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2.1.31 Solicitação à PROINFRA do projeto para construção de cobertura destinada aos 
veículos do campus, visando a sua proteção das intempéries e preservação. 

2.1.32 Solicitação à PROINFRA do projeto para construção de meios-fios e pavimentação 
da via interna à UBP. 

2.1.33 Solicitação à PROINFRA do projeto para o pórtico da UBP. 
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2.1.34 Desenvolvimento de projeto conjunto pela direção do campus FURG-SAP e 
Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão Municipal – SEGPG para a 
instalação de placas indicativas do Campus FURG-SAP (UCA e UBP) bem como do 
Polo Universitário na RS 474 e nas principais vias urbanas da cidade.  
O projeto da RS 474 visa dar continuidade à sinalização instalada na free-way 
solicitada pela direção do Campus à CCR (concessionária da via) e implementada 
em 2019. O projeto deverá ser implementado pela Prefeitura Municipal.  
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2.1.35 Desenvolvimento de projeto pela direção do Campus, em conjunto com a 
Diretoria de Obras/PROINFRA, para criação de mais uma sala de aula na Unidade 
Cidade Alta (sala 6) e um corredor permitindo acesso independente às duas novas 
salas de estudo junto à antiga biblioteca da Unidade. A obras está prevista para o 
primeiro semestre de 2021. 

 

 
 

2.1.36 Tratativas junto à PROINFRA para executar a proposta da direção e administração 
do Campus FURG-SAP e aprovada no Conselho FURG-SAP para novos usos de 
alguns espaços na Unidade Cidade Alta com melhoria das condições das salas de 
permanência dos docentes e técnicos, criação da sala de aula 6. Implantação 
prevista para após o retorno das atividades presenciais. 
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2.1.37 Detalhamento do projeto para distribuição e ocupação das salas de docentes no 
novo prédio pavilhão da Unidade Bom Princípio. Implantação prevista para após 
o retorno das atividades presenciais. 

2.1.38 Tratativas junto à PROINFRA para dimensionamento da rede elétrica visando 
instalação de Split pelos servidores (opcional) nas novas salas de permanência 
docente na UBP. 

2.1.39 Tratativas junto à PROINFRA para a criação em espaço da UCA do laboratório de 
construção de materiais didáticos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. 
Implantação prevista para após o retorno das atividades presenciais. 

2.1.40 Tratativas junto à PROINFRA para a criação em espaço da UCA do laboratório de 
Física Moderna do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Implantação prevista 
para após o retorno das atividades presenciais. 

 

2.2 Ensino, pesquisa, extensão e institucional  
 
2.2.1 Apoio nas tratativas junto à PROPESP e à Reitoria para a criação do primeiro 

mestrado acadêmico do Campus FURG-SAP: Mestrado Acadêmico em Sistemas e 
Processos Agroindustriais – PPGSPA. A proposta do programa de pós-graduação 
interdisciplinar (PPGSPA), coordenada pela professora doutora Juliana Espindola 
(EQA-SAP), onde insere-se o referido mestrado, vem atender à necessidade de 
formação integrada entre as áreas de química, física, engenharias, economia e 
gestão, permitindo a convergência de diferentes campos do conhecimento para 
contribuir com o avanço científico do país e permitir a formação de um 
profissional com perfil diferenciado, de maneira sólida e integrada.  

2.2.2 Tratativas da direção junto à Faculdade de Direito, Reitoria, PROGRAD, Prefeitura 
Municipal, Câmara de Vereadores e Associação Comercial, Industriais e de 
Serviços para criação de mais um curso de graduação no Campus: o curso de 
Direito noturno. 

2.2.3 Participação da direção do Campus FURG-SAP na comissão constituída pela 
Faculdade de Direito (FADIR/FURG) para desenvolver a proposta do curso de direito 
para o campus FURG-SAP12. O projeto está concluído e em análise final junto à 
Reitoria/FURG. Há o compromisso da administração da FURG e das instituições 
patrulhenses em buscar vagas de docentes e técnicos para o novo curso. 

2.2.4 Uma iniciativa da maior relevância para o desenvolvimento da FURG na região de 
Santo Antônio da Patrulha e consequentemente para a consolidação e ampliação 
do Campus FURG-SAP, para ações voltadas à pesquisa, inovação e 
empreendedorismo, foi a proposta da direção do Campus FURG-SAP junto à 
Administração Superior da FURG para implantar uma ramificação do Parque 
Tecnológico da FURG (OCEANTEC/FURG) no município. 

 

 

                                                      
12 Portaria 1281/2020 Prograd FURG. 
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As tratativas tiveram início em 2019 com a direção do referido Parque, professor 
Artur Gibbon e o vice-reitor da FURG, professor Danilo Giroldo. No entanto, o 
surgimento da pandemia COVID-19 surpreendeu a todos e impediu a realização 
das reuniões presenciais programadas para desenvolver o projeto em conjunto 
pela direção do OCEANTEC e servidores do Campus FURG-SAP. 
As negociações foram retomadas no segundo semestre de 2020 e culminaram 
com a realização do primeiro encontro (2/12), dessa vez, na forma digital, da 
direção do Campus, direção do OCEANTEC e servidores do Campus FURG-SAP que 
manifestaram, previamente junto à direção, o seu interesse em participar do 
grupo de trabalho que irá desenvolver a proposta para a vinda do Centro 
Tecnológico da FURG para Santo Antônio  

 

 
 
2.2.5 Apoio ao desenvolvimento em conjunto FURG-SAP e Prefeitura de uma proposta 

visando o edital nacional de resíduos sólidos, quando, Santo Antônio da Patrulha 
foi contemplado com 5 milhões de reais para investimento ambiental.  
Entre aproximadamente 1200 municípios brasileiros, inscritos com projetos no 
referido edital, cujo objetivo é eliminar os lixões existentes no país e apoiar os 
municípios em soluções mais adequadas de destinação final dos resíduos sólidos, 
apenas 21 foram selecionados por critérios “exclusivamente técnicos”. O 
município de Santo Antônio da Patrulha foi um deles, tendo sido contemplado 
com o maior valor de recursos (cerca de 5 milhões de reais) procedentes do Banco 
de Desenvolvimento dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul, e fundos de investimento. 
O sucesso de Santo Antônio da Patrulha (RS) resultou de mais uma exitosa 
parceria entre a Prefeitura Municipal e o Campus FURG-SAP para a elaboração de 
um abalizado projeto técnico, desenvolvido com a participação de funcionários 
da prefeitura, professores e estudantes do Campus FURG-SAP, sob a coordenação 
do professor doutor Jorge Gamarra (Escola de Química e Alimentos da FURG). A 
proposta engloba educação ambiental, implantação da coleta seletiva, melhorias 
no sistema de reciclagem com metodologias inovadoras, buscando contribuir 
como uma referência para os municípios de pequeno e médio porte do Brasil 
minimizarem os impactos negativos dos resíduos sólidos urbanos. 
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Ao longo de 2020, a direção do Campus e o professor Jorge Gamarra participaram 
de reuniões on line e presenciais com a Prefeitura Municipal visando a execução 
do projeto. 

2.2.6 No dia 12 de fevereiro, o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da 
Silva, e o diretor do Campus FURG-SAP representando a FURG, participaram, no 
Palácio do Planalto, da solenidade de assinatura oficial dos projetos vencedores 
do “Edital 2019 - Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos” do Programa Nacional 
Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente. 

2.2.7 Durante todo o ano de 2020, a direção do campus e o professor Gustavo Platt 
(EQA/FURG) realizaram tratativas junto à PROPESP, PROEXC e responsável pelo 
site dos periódicos da FURG, professora Angélica Miranda, para produzir uma 
publicação técnica da instituição a partir do Campus FURG-SAP. A publicação que 
deverá ser destinada à área das Engenharias e Ciências Exatas terá como 
finalidade incentivar e divulgar as pesquisas desenvolvidas na FURG e fortalecer a 
imagem do Campus FURG-SAP como referência nessas áreas do conhecimento. 
No momento, estão sendo desenvolvidos a logomarca da revista, constituído o 
corpo editorial com a participação de docentes de universidades do Exterior e 
estudado o novo template para divulgação aos futuros autores. O lançamento da 
publicação está previsto para o primeiro semestre de 2021. 

2.2.8 Participação da direção do Campus no Grupo de Crise da FURG com reuniões on 
line todas as sextas-feiras em conjunto com a administração superior da FURG, 
diretores de campi e diretores de unidades acadêmicas. 

2.2.9 Participação da direção do Campus no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Administração da FURG (COEPEA). 

2.2.10 Apoio permanente e reconhecimento do trabalho das coordenações de curso de 
graduação e pós-graduação do Campus FURG-SAP bem como a propostas de 
novos cursos. 
Cabe registrar, que no dia 8 de outubro de 2020, ocorreu a consulta on line para 
a reitoria da FURG referente ao período de 2021 a 2025, sendo vencedora a chapa 
113 encabeçada pelo professor Danilo Giroldo e integrada também pelos 
professores Renato Duro Dias (candidato a vice-reitor) e por Danúbia Bueno 
Espíndola, terceiro nome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 https://www.furg.br/noticias/noticias-institucional/chapa-1-vence-a-pesquisa-de-opiniao-na-furg 
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2.3 Eventos 
 

2.3.1 Realização da Aula Inaugural 2020 do Campus FURG-SAP com a participação da 
Administração Superior da FURG e reunião posterior com todos os servidores de 
Santo Antônio da Patrulha. 

 

 
 

2.3.2 Apoio da direção do Campus FURG-SAP à realização do XVI ENCONTRO SOBRE 
INVESTIGAÇÃO NA ESCOLA, coordenado pelo professor Charles dos Santos 
Guidotti, Curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus FURG-SAP, 
abrangendo os estados da região Sul do Brasil. 
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2.3.3 Apoio da direção à participação do Campus na 22ª Exposchmidt sob a 
coordenação da professora e vice-diretora Darlene Webler. O evento concedeu 
como premiação vagas em projetos desenvolvidos na FURG.  

2.3.4 Mobilização pela direção do Campus FURG-SAP para a participação de servidores 
no evento “UP Digital 2020”14 com foco em Empreendedorismo e Inovação e 
promovido numa parceria da FURG por meio do Centro Tecnológico/OCEANTEC 

2.3.5 Apoio da direção ao projeto de extensão e cultura e eventos na forma de lives 
denominado “Círculo de Leituras – Livros, Vidas, Histórias e Memórias”, 
coordenado pela professora e vice-diretora Darlene Webler e pela acadêmica 
Sthefani Silva (Curso de Licenciatura em Ciências Exatas). 

2.3.6 Apoio à realização do evento “Entre Lives e Livros” do núcleo local da Pró-reitoria 
de Assuntos Estudantis, sob a coordenação da servidora Alini Mariot e 
participação da intérprete de libra Amanda Alfaia.  

 

2.4 Ações relacionadas à Covid-19 
 
2.4.1 Tratativas em março/2020 da direção do Campus com a coordenação de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da 
Patrulha para orientações sobre cuidados necessários na comunidade acadêmica 
tendo em vista o agravamento da pandemia no município de Santo Antônio da 
Patrulha antes do município sede da FURG. 

2.4.2 Participação da direção do campus na Comissão de Proteção e Segurança frente 
ao COVID-19 onde foram desenvolvidos o Protocolo e Ações de Prevenção à 
Covid-19 na FURG; o Riscômetro, que define os graus de risco dos ambientes 
físicos; adesivos de sinalização referente à COVID-19; Protocolo de Segurança e 
Saúde; e Medidas para Readequação dos Espaços Físicos e Distanciamento Social. 

2.4.3 Desenvolvimento do Plano de Contingência do Campus FURG-SAP15 com apoio 
da administração e secretaria do campus. 

2.4.4 Implementação de medidas para a readequação dos espaços físicos e 
distanciamento social estabelecidas pela Comissão de Proteção e Cuidado da 
FURG. 

2.4.5 Adequação do Campus ao Protocolo de Segurança e Saúde/FURG. 
2.4.6 Elaboração e implantação do projeto dos acessos e sinalizações referente à Covid-

19 nas duas unidades do Campus FURG-SAP de acordo com as diretrizes 
institucionais elaboradas pelo Comitê de Acompanhamento do Covid-19 na FURG 
e Protocolo e Ações de Prevenção à Covid-19/FURG. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 https://www.furg.br/noticias/noticias-eventos/up-digital-2020-cerimonia-de-abertura-destaca-
compromisso-com-empreendedores-locais 
15 https://sap.furg.br/#PlanoContingencia 
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2.4.7 Apoio da direção à produção de álcool glicerinado em parceria com a Câmara de 
Vereadores que forneceu os insumos necessários. O trabalho foi executado por 
uma equipe de servidores voluntários da EQA/FURG. 

 

 
 
2.4.8 Apoio da direção do campus à produção de álcool glicerinado (1300 litros) pela 

equipe de servidores voluntários em parceria com empresas que doaram os 
insumos necessários. Essa produção foi destinada a um hospital de Flores da 
Cunha e à Vigilância Sanitária de SAP e foi executada sobre a coordenação de 
servidores da EQA que atuam no Campus FURG-SAP. 
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2.4.9 Apoio da direção do campus à doação de EPIS pela Associação dos Professores 
(APROFURG Seção Sindical ANDES-SN), representada localmente pela professora 
Cristiane Simões Netto Costa (ICEAC/FURG) à Vigilância Sanitária do Município. 

 

 
 
2.4.10 Apoio às ações direcionadas a grupos específicos em situação de vulnerabilidade 

social e/ou econômica da comunidade local e regional desenvolvidas pela PRAE, 
GES-Grupo de Empreendedorismo Social, FURG Social, PET / FURG-SAP, 
servidores e estudantes voluntários.  

 

2.5 Ações diretamente para os estudantes 
 
2.5.1 Disponibilização de um espaço físico no Campus (UCA) destinado ao Grupo PET 

FURG-SAP. 
2.5.2 Disponibilização de um espaço físico no Campus destinado à empresa Júnior 

(espaço compartilhado com o Grupo PET FURG-SAP, conforme anuência das duas 
entidades). 

2.5.3 Apoio ao projeto do IMEF e PROGRAD/FURG para a criação do “Espaço de 
Aprendizagem Colaborativo” para os estudantes no novo pavilhão de salas de 
aulas na UBP. Projeto em fase de implantação no novo pavilhão de salas de aulas 
na UBP. 

2.5.4 Coordenação geral no Campus FURG-SAP do projeto da Acolhida Cidadã 2020, 
planejado e executado em conjunto com a Associação Atlética Acadêmica FURG-
SAP, administração e secretaria do Camus, PRAE e biblioteca FURG-SAP, 
coordenações de cursos, PET/FURG-SAP, Associação Atlética Acadêmica FURG-
SAP, diretórios acadêmicos FURG-SAP, Grupo de Empreendedorismo Social (GES) 
e Empresa Júnior. A Acolhida Cidadã foi realizada pela primeira vez na Unidade 
Bom Princípio. 
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2.5.5 Apoio da direção do Campus ao Programa de Apadrinhamento Acadêmico 2020 

desenvolvido pela PRAE FURG-SAP sob a coordenação do servidor Roberson Rosa 
dos Santos. 

2.5.6 Planejamento em conjunto direção e administração FURG-SAP para a nova 
modalidade de funcionamento da cantina no Ponto de Convívio da UBP, novo 
termo de referência para a licitação pública do local e oferecimento de nova 
cartela de lanches e refeições aos estudantes. 

2.5.7 Elaboração em conjunto direção e administração do campus com apoio da 
PROPLAD/FURG do novo termo de referência para a licitação do transporte dos 
estudantes entre a UCA e UBP tendo em vista a inexistência de transporte coletivo 
público entre as duas unidades. Após a realização da licitação pública, o 
transporte está garantido para 2021. 
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2.5.8 Apoio às ações do Núcleo da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/FURG-
SAP). Durante o ano de 2020, devido às circunstâncias impostas pela pandêmica, 
toda a equipe PRAE de Santo Antônio da Patrulha, coordenada pela servidora Alini 
Mariot, adaptou seu trabalho de modo a melhor atender os estudantes e a 
comunidade por meio de atendimentos psicológicos e pedagógicos. Da mesma 
forma, passaram a prestar esclarecimentos e informações on line referentes aos 
auxílios e estágios dos acadêmicos. Houve também a adaptação de projetos como 
o PAENE na Comunidade e a criação de outras propostas como, por exemplo, 
“Entre Livro e Lives”. 

2.5.9 Apoio logístico da direção, administração e secretaria do campus à distribuição de 
cestas básicas aos estudantes vulneráveis pela PRAE/FURG e Núcleo local da 
PRAE, bem como representações estudantis. 

2.5.10 Apoio da direção ao projeto de ensino on line “Escrita Acadêmica” sob a 
coordenação da professora e vice-diretora Darlene Webler (ILA/FURG) e da 
acadêmica Gabriela Bock, concluinte do Curso de Letras-Português/Espanhol da 
FURG. 

2.5.11 Apoio da direção para ser oferecido no Campus FURG-SAP os projetos de ensino 
“Curso online de Leitura em Língua Espanhola” e “Curso de Espanhol Básico Nível 
A”, sob a coordenação do professor Wellington Machado (ILA/FURG). 

2.5.12 Apoio da direção para a realização do projeto Círculos de Leituras – Livro, vidas, 
histórias e memórias, sob a coordenação da vice-diretora professora Darlene 
Webler e da acadêmica Sthefani Silva. 
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3. NOTÍCIAS SOBRE O CAMPUS FURG-SAP 
2020 

 
CAMPUS FURG-SAP INICIARÁ ANO LETIVO COM NOVAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 
Tendo em vista a conclusão do novo pavilhão de salas de aulas e laboratórios na 

nova Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP, desde meados de janeiro, a direção, 
administração e secretaria do campus, com apoio de equipes de pessoal terceirizado e 
Pró-reitorias da FURG, intensificam iniciativas destinadas a oferecer uma infraestrutura 
ampliada e devidamente equipada para as atividades acadêmicas em Santo Antônio da 
Patrulha. 

Além das diversas etapas da limpeza geral da nova edificação, os espaços internos 
estão sendo identificados e sinalizados, as salas de aulas recebendo o mobiliário vindo da 
Pró-reitoria de Infraestrutura (Pró-Infra/FURG) e da Pró-reitoria de Planejamento e 
Administração (Proplad/FURG), permitindo a instalação de mesas, cadeiras e quadros 
brancos e verdes. 

Da mesma forma, foi providenciada a transferência da biblioteca do Campus da 
Unidade Cidade Alta para a Unidade Bom Princípio. A biblioteca passará a ocupar uma 
ampla área, acrescidas de duas salas de estudos para os alunos no pavimento térreo do 
novo prédio administrativo, onde já estão funcionando a direção do campus, a secretaria 
geral e o núcleo da Pró-Reitoria Estudantil (Prae/FURG). 

Outra medida importante será a abertura do novo Ponto de Convívio para os 
estudantes. Lá, será oferecido, a partir de meados de fevereiro, o serviço de uma 
lancheria para atender a comunidade acadêmica e visitantes na Unidade Bom Princípio. 

O diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, destaca também a 
conclusão das calçadas, que unem o Centro Administrativo ao Centro Tecnológico e desse 
até o Ponto de Convívio. Informa que já foi concluído também pela PROINFRA/FURG o 
projeto de um acréscimo dessas calçadas, que permitirá que estudantes e servidores 
tenham melhor acesso para o novo pavilhão de salas de aulas. Essa obra deverá ter início 
ainda em fevereiro. Segundo Valente, a maior parte das atividades acadêmicas, a partir 
de março desse ano, deverá ocorrer na Unidade Bom Princípio. Contudo, acrescenta, a 
Unidade Cidade Alta também receberá uma série de intervenções com a finalidade de 
atender demandas antigas de laboratórios e salas de permanência docente. 

Já a professora Darlene Webler, vice-diretora do Campus FURG-SAP, informa que 
pela primeira vez, as atividades previstas na programação da Acolhida Cidadã deverão 
ocorrer na sua maioria na nova unidade (Unidade Bom Princípio), tirando partido dos 
novos espaços que serão disponibilizados à comunidade acadêmica da FURG-SAP. 
 

CAMPUS FURG-SAP LANÇA EDITAL PARA ALUNO ESPECIAL DO MESTRADO 
EM ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS 

 
O Campus da Universidade Federal do Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha 

(Campus FURG-SAP) por meio do “Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
Exatas” lançou edital para seleção simplificada de aluno especial para as disciplinas do 
curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas. 

O período de inscrição vai de 10 de janeiro a 27 de fevereiro de 2020 e as 
inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br. 
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A seleção será realizada com base em análise da Carta de intenção e do Currículo. 
Para o primeiro semestre de 2020 serão oferecidas as seguintes disciplinas: 

Contextualização e Interdisciplinaridade aplicadas ao Ensino de Ciências Exatas, Práticas 
Pedagógicas: Atividades Experimentais no Ensino de Ciências e Física na Educação Básica 
e Práticas Pedagógicas: Atividades Experimentais no Ensino de Matemática na Educação 
Básica 
 

CAMPUS FURG-SAP OFERECE 260 NOVAS VAGAS PARA GRADUAÇÃO EM 2020 
 

O Campus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) localizado na cidade de 
Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP) oferece 260 novas vagas em 5 cursos de 
graduação para o corrente ano. As vagas estão assim distribuídas: 

 Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias – 50 vagas 

 Engenharia Agroindustrial Agroquímica – 50 vagas 

 Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática) – 60 vagas 

 Engenharia de Produção – 50 vagas 

 Administração (noturno) – 50 vagas 
 

O ingresso para esses cursos será realizado por meio Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu 2020.1). O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação 
(MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos 
participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
 

INSCRIÇÃO NO SISU 2020.1 
 

Poderá fazer a inscrição Sisu 2020 no primeiro semestre de 2020, o estudante que 
participou do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2019, obteve nota na redação 
diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 1.10 do Edital do Enem 2019. 
É necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual 
cadastrada no Enem. Após realizar a inscrição SISU 2020, o candidato irá escolher, por 
ordem de prioridade, duas opções das vagas disponibilizadas pelas Universidades que 
participam do programa. 

Segundo o professor Antônio Valente, diretor do Campus FURG-SAP, a FURG 
completou em 2019, 50 anos de existência. Da mesma forma, o ano de 2019 marcou os 
10 anos da universidade no Litoral Norte do RS e região metropolitana de Porto Alegre, 
onde oportuniza o ensino gratuito e presencial para uma grande parcela da população 
dessa grande parcela do nosso Estado. O Campus FURG-SAP é constituído por duas 
unidades ou complexos de edificações: Unidade Cidade Alta e Unidade Bom Princípio, 
ambas no município de Santo Antônio da Patrulha. 
 

MATRÍCULAS NO CAMPUS FURG SAP VÃO ATÉ DIA 4 DE FEVEREIRO 
 

Até o dia 4/02, terça-feira, os estudantes interessados em ingressar nos cursos de 
graduação oferecidos pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no Campus de 
Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP) poderão realizar suas matrículas a partir 
dos resultados obtidos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2020.1). 

Para tanto, os alunos deverão se dirigir à Secretaria do Campus FURG-SAP 
localizada na Unidade Cidade Alta, rua Barão do Cahy 125, para proceder a matrícula.  
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A secretaria funciona das 8h até as 12 horas, durante o expediente de verão. 
Durante as matrículas o horário da secretaria está sendo das 8h até às 13h. 
São os seguintes os cursos oferecidos e o número de vagas disponíveis para 

ingresso em 2020. 

 Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias – 50 vagas 

 Engenharia Agroindustrial Agroquímica – 50 vagas 

 Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática) – 60 vagas 

 Engenharia de Produção – 50 vagas 

 Administração (noturno) – 50 vagas 
 

PRÉ-ACOLHIDA CIDADÃ 2020 ACONTECE NO CAMPUS FURG-SAP 
 

Desde o dia 30 de janeiro, está ocorrendo a primeira etapa da programação da 
“Acolhida Cidadã 2020 no Campus FURG-SAP”. A Acolhida Cidadã constitui um programa 
institucional destinado a recepcionar e integrar os novos estudantes à vida universitária, 
evitando sobretudo os antigos trotes. Resultou da Deliberação n. 164/2010 do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão e Administração da FURG em 17 de dezembro de 2010. 

No Campus FURG-SAP, a Acolhida é desenvolvida em duas etapas: Pré-Acolhida, 
realizada no período de matrículas dos novos estudantes e Acolhida Propriamente Dita 
com atividades múltiplas programadas para a primeira semana de aulas do primeiro 
período letivo do ano. 

A Pré-Acolhida tem por finalidade recepcionar os novos estudantes (calouros) e 
seus familiares no primeiro contato com a instituição (período das matrículas até 4 de 
fevereiro), orientando-os sobre os cursos de graduação escolhidos, instalações do 
campus FURG-SAP, meios de transportes, hospedagens, pontos turísticos da cidade e 
estabelecimentos gastronômicos. Para tanto, a atividade conta com a participação dos 
alunos veteranos. 

Segundo o professor Antônio Valente, diretor do Campus FURG-SAP, o evento da 
Acolhida em suas duas etapas, oportuniza também um momento de grande integração 
entre a comunidade acadêmica de Santo Antônio da Patrulha que planeja e implementa 
uma série de atividades para bem receber os novos estudantes. 

A edição 2020 conta com a participação da direção, secretaria, prae e biblioteca furg-
sap, coordenações de cursos, pet/furg-sap, associação atlética acadêmica furg-sap, diretórios 
acadêmicos furg-sap, grupo de empreendedorismo social e empresa júnior. O evento tem a 
coordenação geral na FURG através da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 
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CAMPUS FURG-SAP ALERTA: INSCRIÇÃO NA LISTA DE ESPERA DO SISU TERMINA HOJE  
 

O Campus FURG-SAP está alertando a todos os estudantes interessados nos 
cursos oferecidos pela FURG em Santo Antônio da Patrulha que o prazo para a inscrição 
na lista de espera do Sisu 2020-1 encerra hoje às 23h59. 

A inscrição na lista de espera só poderá ser feita por quem se inscreveu no Sisu 
2020/1 entre os dias 21 e 26 de janeiro, não havendo possibilidades para novos 
candidatos. É destinada, portanto, aos candidatos que não foram convocados em 
nenhuma das duas opções de curso durante a chamada regular. 

Para tanto, o candidato deverá acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão 
que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu. 

Conforme esclarece o site do Sisu (https://sisu.mec.gov.br) na lista de espera, a 
convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino. 
Assim, é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera 
junto à instituição na qual tenha manifestado interesse. 

A convocação da Lista de Espera está prevista a partir de 7 de fevereiro a 30 de 
abril. 

São os seguintes os cursos presenciais oferecidos pela FURG em Santo Antônio da 
Patrulha: 

 Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias  

 Engenharia Agroindustrial Agroquímica  

 Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática)  

 Engenharia de Produção  

 Administração (noturno)  
 

CAMPUS FURG-SAP ABRIGARÁ O XVI ENCONTRO SOBRE INVESTIGAÇÃO NA ESCOLA 
 

Nos dias 29 e 30 de maio, o Campus da Universidade Federal do Rio Grande em 
Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP) receberá a 16ª edição do “Encontro Sobre 
Investigação na Escola”, cujo tema será “em defesa da escola, da ciência e da democracia. 
O evento acontecerá na Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP, tirando partido 
dos espaços físicos oferecidos pelo novo pavilhão de salas de aulas, concluído no final do 
ano passado. 

As inscrições estão abertas até o dia primeiro de maio e poderão ser realizadas 
por meio do site https://xvieie.furg.br/inscricao. 

Ao realizar a inscrição como autor principal dos trabalhos que serão apresentados 
no evento, será necessário escolher dentre as linhas abaixo em qual delas o seu relato de 
experiência melhor se enquadra: 
Linha A - Experiências Curriculares: Ensino - aprendizagem - avaliação - metodologia - 
conteúdos - ideias dos alunos - interdisciplinaridade - recursos tecnológicos - didáticas 
específicas - material curricular (didático) - experiências educativas sem currículo 
prescrito (escolas alternativas). 
Linha B - Formação Docente: inicial - continuada - permanente - extensão - grupos de 
estudo - organizações não tradicionais - coletivos de professores - vivências de 
autoformação - atividades não formais - reflexão sobre a própria prática. 
Linha C - Cultura e Política Educativa: Reformas educativas - condições de trabalho 
docente - orientação escolar - relações na escola - violência escolar - discussão sobre 

https://xvieie.furg.br/inscricao
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padrões referenciais em educação 
A realização desta edição do evento no litoral norte é uma iniciativa do curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
Exatas, com apoio do Campus Santo Antônio da Patrulha, do Instituto de Matemática, 
Estatística e Física da FURG e da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. 

Conforme esclarece o professor Charles Guidotti (IMEF/FURG), os professores da 
Educação Básica da rede municipal e da rede estadual do município de Santo Antônio da 
Patrulha terão isenção da taxa de inscrição. 
 

CAMPUS FURG SAP REALIZA NOS DIAS 17 E 18/02 MATRÍCULAS 
DA PRIMEIRA LISTA DE ESPERA DO SISU 

 
O Campus FURG-SAP informa a todos os candidatos chamados na 1ª. lista de 

espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC), 1ª 
Convocação da Lista de Espera, que as matrículas para os cursos de Engenharia 
Agroindustrial Agroquímica, Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, 
Engenharia da Produção, Licenciatura em Ciências Exatas e Administração (noturno) 
serão realizadas na próxima segunda, 17, e terça-feira, 18, conforme o edital disponível 
em Edital de Convocação, das 9 até as 14 horas na Unidade Cidade Alta, situada na rua 
Barão do Cahy, 125 em Santo Antônio da Patrulha. 

Os candidatos convocados devem portar toda a documentação necessária para 
realização da matrícula, conforme exigido no Termo de Adesão da FURG ao Sisu. O 
candidato impedido de comparecer deve designar um representante legal, que deverá 
portar uma procuração específica para os atos de matrícula junto a FURG, reconhecida 
em cartório junto ao documento de identidade, bem como toda a documentação 
necessária descrita no Termo de Adesão. Os candidatos que não comparecerem quando 
convocados perderão o direito à vaga. 

Em caso de não convocação, o candidato pode consultar sua posição na 
Classificação Geral da Lista de Espera e ficar atento às próximas convocações. 
 

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CONTEMPLADO COM  
5 MILHÕES DE REAIS PARA INVESTIMENTO AMBIENTAL 

 
No último dia 12, o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva, 

e o diretor do Campus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no município 
(Campus FURG-SAP), professor Antônio Valente, participaram, no Palácio do Planalto, da 
solenidade de assinatura dos projetos vencedores do “Edital 2019 - Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos” do Programa Nacional Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente. 

Entre aproximadamente 1200 municípios brasileiros, inscritos com projetos no 
referido edital, cujo objetivo é eliminar os lixões existentes no país e apoiar os municípios 
em soluções mais adequadas de destinação final dos resíduos sólidos, apenas 21 foram 
selecionados por critérios “exclusivamente técnicos”. 

O município de Santo Antônio da Patrulha foi um deles, tendo sido contemplado 
com o maior valor de recursos (cerca de 5 milhões de reais) procedentes do Banco de 
Desenvolvimento dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, e fundos de investimento. 

O sucesso de Santo Antônio da Patrulha (RS) resultou de mais uma exitosa 

https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/1_lista_convocados_sisu_2020__1.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/1_lista_convocados_sisu_2020__1.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/convocacao_1__2020.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/editais/termo_adesao_FURG_2020_1.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/Classificao_Geral_da_Lista_de_Espera_-_PS_2020_1_-_SISU.pdf
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parceria entre a Prefeitura Municipal e o Campus FURG-SAP para a elaboração de um 
abalizado projeto técnico, desenvolvido com a participação de funcionários da prefeitura, 
professores e estudantes do Campus FURG-SAP, sob a coordenação do professor doutor 
Jorge Gamarra (Escola de Química e Alimentos da FURG). A proposta engloba educação 
ambiental, implantação da coleta seletiva, melhorias no sistema de reciclagem e na 
central de triagem municipal, processamento dos resíduos sólidos em usina e produção 
e destinação correta de combustível derivado de resíduos (CDR) 

Segundo o grupo de trabalho da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
Campus FURG-SAP, e da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a equipe 
executora do projeto trabalhará igualmente para que a metodologia inovadora proposta 
no projeto constitua uma decisiva contribuição ou referência para municípios de 
pequeno e médio porte do Brasil minimizarem os impactos negativos dos resíduos sólidos 
urbanos. 
 

CAMPUS FURG-SAP: DIVULGADA A 2ª. CONVOCAÇÃO DA LISTA DE ESPERA DO SISU 
 

Nesta quarta-feira (19/02) a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) divulgou 
a 2ª Convocação da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério 
da Educação (MEC), e o Edital de Convocação. 
Para o Campus FURG-SAP, estão inscritos mais de 70 candidatos para as vagas ainda 
existentes nos cursos de Engenharia da Produção e Administração (noturno). 

A data das matrículas será o dia 28 de fevereiro próximo, que deverão ser 
realizadas na Unidade Cidade Alta (UCA) Campus FURG-SAP na rua Barão do Cahy 125. 

Os portões do local de matrícula fecham pontualmente às 9h30. A comissão de 
organizadores recomenda aos candidatos chegarem com 30min de antecedência, pois 
quem não entrar até esse horário está excluído.  

Os candidatos convocados devem portar toda a documentação necessária para 
realização da matrícula, conforme exigido no Termo de Adesão da FURG ao Sisu. Em caso 
de não convocação, o candidato pode consultar sua posição na Classificação Geral da 
Lista de Espera e ficar atento às próximas convocações. 
 

FURG-SAP VISITA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
 

No último dia 19, o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, 
procedeu uma visita institucional ao novo presidente da Câmara de Vereadores de Santo 
Antônio da Patrulha, vereador André Selistre. 

Na oportunidade, Valente explanou sobre as ações da direção do Campus FURG-
SAP e descreveu projeções para o ano de 2020, sobretudo, envolvendo a transferência 
da maior parte das atividades acadêmicas para a Unidade Bom Princípio (UBP). Da mesma 
forma, agradeceu todo o apoio que a FURG tem recebido da Câmara de Vereadores da 
cidade na realização de projetos em parcerias visando melhorias para a comunidade 
acadêmica e patrulhense. 

Já o presidente da Casa, André Selistre, destacou que “é sempre gratificante 
quando recebem boas notícias” e ratificou a parceria da instituição com a FURG para o 
desenvolvimento da cidade. 
 
 

https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/2_lista_convocados_sisu_2020_1.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/convocacao__2_2020.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/editais/termo_adesao_FURG_2020_1.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/Classificao_Geral_da_Lista_de_Espera_-_PS_2020_1_-_SISU.pdf
https://sisu.furg.br/images/stories/2020_1/convocacoes/Classificao_Geral_da_Lista_de_Espera_-_PS_2020_1_-_SISU.pdf
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CAMPUS FURG-SAP INICIARÁ ANO LETIVO COM NOVAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 

Tendo em vista a conclusão do novo pavilhão de salas de aulas na Unidade Bom 
Princípio (UBP) do Campus FURG-SAP com uma área construída de 2.269,75m2, a direção, 
administração e secretaria do campus, com apoio de equipes de pessoal terceirizado e 
pró-reitorias da FURG, intensificaram iniciativas destinadas a oferecer uma infraestrutura 
ampliada e devidamente equipada para as atividades acadêmicas em Santo Antônio da 
Patrulha. 

Além da limpeza geral da nova edificação, os espaços internos foram identificados 
e sinalizados, as salas de aulas receberam mesas, cadeiras e quadros brancos e verdes 
vindos da Pró-reitoria de Infraestrutura (Pró-Infra/FURG) e da Pró-reitoria de 
Planejamento e Administração (Proplad/FURG), além de instalação de ventiladores de 
tetos. 

Da mesma forma, foi providenciada a transferência da biblioteca do Campus da 
Unidade Cidade Alta para a Unidade Bom Princípio, ocupando uma ampla área no 
pavimento térreo do também novo prédio administrativo. 

Outra medida importante será a abertura de um Ponto de Convívio para os 
estudantes a partir de março.  

O diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, destaca também a 
construção de calçadas internas na Unidade Bom Princípio (UBP), que facilitarão o acesso 
ao Centro Administrativo, ao Centro Tecnológico, ao Ponto de Convívio e agora ao novo 
pavilhão de salas de aulas. Acrescenta, contudo, que a Unidade Cidade Alta (UCA) 
também receberá uma série de intervenções com a finalidade de atender demandas 
antigas de laboratórios e salas de permanência docente. 

Já a professora Darlene Webler, vice-diretora do Campus FURG-SAP, informa que 
pela primeira vez, as atividades previstas na programação da Acolhida Cidadã deverão 
ocorrer na sua maioria na nova unidade (UBP), tirando partido dos novos espaços que 
serão disponibilizados à comunidade acadêmica da FURG-SAP. 
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FURG-SAP RECEBE CALOUROS E VETERANOS COM A ACOLHIDA CIDADÃ  
 

Teve início, na segunda-feira (2/03), a “Acolhida Cidadã 2020” no Campus da 
Universidade Federal do Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP). 
A programação da Acolhida ocorrerá no período de 2 a 6 de março com atividades 
acadêmicas, culturais, esportivas, turísticas e de lazer. 

Mais uma vez, o evento anual e já tradicional da FURG para recepcionar os novos 
estudantes apresenta novidades na sua programação como atividades múltiplas 
coordenadas pela Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP, Diretórios Acadêmicos, 
Empresa Júnior, Grupo de Empreendedorismo Social e PET e a “Gincana dos Calouros”, 
organizadas pelos próprios estudantes veteranos. 

Destacam-se ainda orientações acadêmicas pela equipe da secretaria geral do 
campus, palestra com a direção, atividades com a equipe da pró-reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) no campus FURG-SAP, treinamento sobre o sistema de uso da 
biblioteca, roda de conversa com o grupo PET FURG SAP, conversa com os coordenadores 
de cursos e o bloquinho Furguncio dos estudantes. Outra atividade de destaque na 
programação é o Apadrinhamento Acadêmico sob a coordenação da PRAE FURG-SAP. 

Outra inovação no evento é que a programação este ano ocorrerá na Unidade 
Bom Princípio do Campus FURG-SAP, onde a partir de março de 2020 estão previstas para 
acontecerem a maior parte das atividades acadêmicas. 

A Acolhida Cidadã tem por finalidade recepcionar e integrar os novos estudantes 
à vida universitária, conforme Deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Administração da FURG e é coordenada institucionalmente pela Pró-reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE-FURG). 
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CAMPUS FURG-SAP E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DISCUTEM ESTRATÉGIAS PARA 

A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE ACADÊMICO 
 

Na tarde de ontem, 3/3, por convite da direção do Campus FURG-SAP, a 
coordenadora de vigilância sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio 
da Patrulha, Rosimeri Numer, participou de uma reunião no Campus para orientações 
sobre o coronavírus (COVID-19). 

Na oportunidade, o diretor do Campus FURG_SAP, professor Antônio Valente, 
esclareceu a preocupação da comunidade acadêmica tendo em vista que o campus se 
encontra numa região geográfica onde concentram-se os casos considerados suspeitos 
no Estado, como Porto Alegre, por exemplo, de onde procedem um número significativo 
de servidores e estudantes. Rosimeri, destacou para os representantes da secretaria, 
coordenadores de cursos, coordenação da pró-reitoria de assuntos estudantis, presentes 
no encontro, que a prioridade é focar na “etiqueta respiratória”. Segundo ela, é a melhor 
forma de prevenção, isto é, quando, tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um 
lenço e lavar as mãos frequentemente.  

A representante da Secretaria Municipal da Saúde, além de orientar o campus de 
como proceder em casos de ocorrências suspeitas, abordou também a importância da 
prevenção ao sarampo, febre amarela e gripe H1N1.  Informou que a vacinação da H1N1 
terá início no dia 23 de março para os grupos considerados de risco. Já a campanha contra 
a febre amarela terá início no dia 28 de março, segundo a coordenadora.  

O Campus FURG-SAP recebeu ainda um vídeo para prevenção ao COVID-19 que 
deverá ser divulgado para toda a comunidade acadêmica, além de conversa sobre o tema 
em salas de aulas com os estudantes, que deverão também ser orientados a procurar 
uma das salas de vacinas nos postos de saúde da cidade durante as campanhas de 
vacinação previstas para os próximos dias. 
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DIREÇÃO DO CAMPUS FURG SAP RECEBE A NOVA DIRETORIA DA EMPRESA JUNIOR 
 

No último dia 6, a direção do Campus FURG-SAP recebeu a visita dos novos 
representantes da Empresa Junior Enger solution do Campus da Universidade Federal do 
Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha. 

A presidente da entidade, acadêmica Carina Nogueira Bernardo do curso de  
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e a diretora administrativa e financeira, 
acadêmica Josilene do Nascimento Araújo do curso de Engenharia Agroindustrial 
Agroquímica, foram recebidas pelo diretor do Campus, professor Antônio Valente, 
oportunidade em que apresentaram as principais ações planejadas para o período de 
março a setembro do corrente ano. 
 As acadêmicas salientaram entre as iniciativas programadas a federação da 
empresa Junior e o fortalecimento de parcerias com a Associação Comercial, Industrial e 
de Serviços do município (ACISAP) e empresas da região. 
 Destacaram ainda a realização do evento “48 Horas de Empresa Junior” que será 
realizado na Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP nos dias 2 e 3 de abril. 
 Já o diretor do Campus, além do apoio às iniciativas da empresa júnior, garantiu 
a nova administração da Enger solution o uso de uma sala da Unidade Cidade Alta para 
ser o escritório da entidade.  
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CAMPUS FURG-SAP INAUGUROU A NOVA BIBLIOTECA NA UNIDADE BOM PRINCÍPIO 
 

Na última quinta-feira (5/3), com a presença da reitora da FURG, Cleuza Maria 
Sobral Dias; do vice-reitor, Danilo Giroldo; da Pró-reitora de Assuntos Estudantis, Daiane 
Teixeira Gautério; do Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Eduardo Resende Secchi; 
do Pró-reitor de Infraestrutura, Marcos Antônio Satte de Amarante, e do Pró-reitor de 
Graduação, Renato Duro Dias; aconteceu a inauguração da nova biblioteca do Campus 
FURG-SAP, localizada agora na Unidade Bom Princípio. 

Durante o evento, o diretor do Campus FURG-SAP, Antônio Valente, agradeceu o 
apoio de todos os servidores, terceirizados e estudantes que num tempo recorde 
realizaram a transferência da biblioteca da Unidade Cidade Alta para a Unidade Bom 
Princípio. Agradeceu também a colaboração da Pró-reitoria de Infraestrutura que 
participou da mudança do mobiliário e do grande número de exemplares de livros 
disponíveis para a consulta dos estudantes da graduação e pós-graduação em Santo 
Antônio da Patrulha. 

A biblioteca do Campus FURG-SAP integra o Sistema de Bibliotecas (SiB) da 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), órgão ligado à Pró-Reitoria de Graduação, e 
tem como missão "viabilizar o acesso e o uso da informação à comunidade acadêmica da 
FURG, contribuindo para o crescimento e a qualidade da educação, da pesquisa e da 
extensão nesta Universidade". A direção da biblioteca no Campus FURG-SAP está sob a 
direção da técnica em educação Claudia Maria Gomes da Cunha responsável pelo layout 
do novo espaço de estudo dos estudantes. 
 

 
 

AULA INAUGURAL 2020 DO CAMPUS FURG-SAP TEVE A PARTICIPAÇÃO 
DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FURG 

 
Conforme previsto na programação da Acolhida Cidadã 2020 no Campus FURG-

SAP, realizou-se no último dia 5/3, às 15h 30min a Aula Inaugural do período letivo de 
2020. O evento ocorreu no novo pavilhão de salas de aula na Unidade Bom Princípio e 
contou com a presença da reitora da FURG, Cleuza Maria Sobral Dias; do vice-reitor 
Danilo Giroldo; da Pró-reitora de Assuntos Estudantis, Daiane Teixeira Gautério; do Pró-
reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Eduardo Resende Secchi; do Pró-reitor de 
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Infraestrutura, Marcos Antônio Satte de Amarante, e do Pró-reitor de Graduação, Renato 
Duro Dias, direção, servidores e estudantes do Campus. 

A palestra foi ministrada pela reitora da FURG, professora Cleuza Dias e pelo vice-
reitor Danilo Giroldo que abordaram inúmeras questões relacionadas à Universidade 
Pública e o início da vida acadêmica. 

Em seguida, os representantes da administração superior da FURG procederam 
uma reunião geral com os servidores do Campus FURG-SAP. 
 

 
 

CAMPUS FURG-SAP LANÇOU PROGRAMA DE APADRINHAMENTO ACADÊMICO 
 

Integrando a programação da Acolhida Cidadã 2020, o Campus FURG-SAP lançou 
o novo programa de Apadrinhamento Acadêmico que tem por finalidade auxiliar os 
novos estudantes (calouros) no processo de adaptação ao curso universitário e, 
consequentemente, reduzir o número de evasões. O projeto foi coordenado pelo 
servidor Roberson Rosa dos Santos da PRAE. 

A proposta denominada PARSA - Programa de Apadrinhamento, Recepção e 
Suporte Acadêmico foi planejada e está sendo implementada pela equipe da Pró-reitoria 
de Assuntos Estudantis (PRAE) que atua no Campus FURG-SAP.  
Até o momento o projeto já conta com um número expressivo de participantes. Os 
interessados em participar da iniciativa ainda podem fazer a inscrição até o dia 20 de 
março através do link: https://forms.gle/eGxXgRedGgob7eZQ8. 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/eGxXgRedGgob7eZQ8
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ABERTO EDITAL DE VAGAS COMPLEMENTARES PARA O CAMPUS FURG-SAP 
 

A FURG, Universidade Federal do Rio Grande lançou o edital de vagas 
complementares com 475 vagas distribuídas entre 22 cursos de graduação da 
universidade, o edital de vagas complementares inclui oportunidades em quatro campi 
da universidade, sendo eles o Carreiros, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul 
e Santa Vitória do Palmar. 

Estão aptos para inscrição aqueles estudantes que prestaram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) em 2019, os quais terão uma nova oportunidade de utilizar suas 
notas para ingressar na educação superior. O processo tem como base a oferta de vagas 
para cursos em que não há candidatos inscritos a serem convocados pela lista de espera 
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 
 

. 
 

Para o Campus FURG-SAP, localizado em Santo Antônio da Patrulha são oferecidas 
vagas para os seguintes cursos: 
Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática) 
Engenharia Agroindustrial Agroquímica; 
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias 
Engenharias de Produção. 
O processo tem como base a oferta de vagas para cursos em que não há candidatos 
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inscritos a serem convocados pela lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 
Interessados deverão inscrever-se no site da Coperse, https://coperse.furg.br, de 13 a 
19 de março 
 

CAMPUS FURG-SAP DESENVOLVE VÁRIAS AÇÕES PARA AUXÍLIO À COMUNIDADE 
PATRULHENSE FRENTE AO COVID-19 

 
Técnicos, docentes e estudantes do Campus FURG-SAP articulam várias ações 

para contribuir com os esforços da comunidade patrulhense frente à ameaça do COVID-
19, entre elas: produção de álcool glicerinado, doação de EPIs e campanha entre 
servidores para doação de material higiênico e gêneros alimentícios para comunidade. 
 

Produção de álcool glicerinado em parceria com a Câmara de Vereadores 
 

Atendendo a uma solicitação da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da 
Patrulha, foi realizada uma produção experimental de 137 litros de álcool glicerinado nos 
laboratórios de Química da Unidade do Campus FURG-SAP. Para isso, foi constituída uma 
equipe de voluntários composta por técnicos, professores e estudantes de graduação e 
pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande no município. 

Os insumos e frascos necessários, obtidos com muita dificuldade no mercado 
nesse momento de elevada demanda, foram adquiridos pela Câmara de Vereadores de 
Santo Antônio da Patrulha e entregue nos laboratórios da FURG-SAP para viabilizar a 
produção. As etiquetas que identificam o material produzido, conforme legislação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foram doadas pela empresa Líder 
Etiquetas, com sede em Porto Alegre. Todo o material produzido será entregue à Câmara 
de Vereadores para doação à Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde, 
bombeiros e Brigada Militar. 
 

Doação de EPIs para a Vigilância Sanitária do Município. 
 

Outra iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), através da 
Associação dos Professores (APROFURG Seção Sindical ANDES-SN), cuja sede está na 
cidade do Rio Grande, foi a doação de equipamentos de proteção individual (EPIs) como 
luvas, óculos incolor e capas de chuva amarelas para a equipe da Vigilância Sanitária de 
Santo Antônio da Patrulha para uso principalmente entre as pessoas que estão na linha 
de frente na luta contra COVID-19. 
 

Campanha para donativos à comunidade carente 
 

Da mesma forma, numa campanha organizada pelo projeto FURG-Social, 
Associação Acadêmica FURG-SAP, alunos de graduação e pós-graduação (PPGQTA) e 
empresa júnior Enger Solution, foram arrecadados recursos financeiros entre os 
professores e técnicos do Campus FURG-SAP, bem como da comunidade patrulhense, 
para produção de 15 litros de álcool glicerinado destinado ao Asilo Oscar Vargas e Aldeias 
Infantis SOS Brasil, envolvendo técnicos e estudantes da graduação e pós-graduação. A 
entrega do material está prevista para terça-feira (07/04/2020). 

Os recursos obtidos também permitiram aquisição de 950 sabonetes e 48 cremes 

http://www.coperse.furg.br/
https://coperse.furg.br/
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dentais que foram doados à Prefeitura Municipal para distribuição entre famílias carentes 
do município registradas no Cadastro Único.  

Outra ação do grupo foi a disponibilização inicial de cestas básicas à famílias 
carentes. A iniciativa de doação de cestas básicas terá continuidade durante todo o 
período da quarentena. Os interessados em doar gêneros alimentícios poderão entrar 
em contato com a equipe pela página do facebook “Projeto FURG Social”. 
 

 
 

Produção continuada de álcool glicerinado 
 

A partir dos resultados obtidos na produção inicial do álcool glicerinado com apoio 
da Câmara de Vereadores, os servidores do Campus FURG-SAP organizam-se agora para 
atender novas demandas do município e região. Para isso, estão organizando equipes 
constituídas por 10 integrantes voluntários (professores, técnicos e estudantes da 
graduação e da pós-graduação de diferentes unidades acadêmicas que atuam no campus 
em Santo Antônio da Patrulha). No entanto, a continuidade da produção do álcool 
glicerinadol nos laboratórios do Campus FURG-SAP dependerá da doação dos insumos 
por instituições e empresas da cidade ou região.  
 

CAMPUS FURG-SAP PRODUZ 1300 LITROS DE ÁLCOOL GLICERINADO  
PARA A COMUNIDADE REGIONAL  

 
O Campus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), localizado na cidade de 

Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP), região metropolitana de Porto Alegre, já 
produziu 1300 litros de álcool glicerinado para a região. 

Uma equipe constituída por técnicos em educação, professores e estudantes da 
graduação e pós-graduação do Campus FURG-SAP articulam várias ações para contribuir 
com os esforços da população gaúcha frente à ameaça do COVID-19, entre elas: 
produção de álcool glicerinado, doação de EPIs e campanha entre servidores e 
comunidade para doação de material higiênico.  

Na última quarta-feira (15/04), a equipe responsável pela elaboração de álcool 
glicerinado concluiu mais um lote de produção, desta vez num total de 1164 litros do 
produto, desenvolvido nos laboratórios de Química existentes no complexo de 
edificações da Unidade Cidade Alta do Campus FURG-SAP, situado no centro da cidade 
de Santo Antônio da Patrulha. 
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Essa produção foi realizada seguindo os protocolos da OMS e orientações da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e foi possível graças à doação de 
insumos (etanol, peróxido de hidrogênio e glicerol, além de embalagens para 5 litros) por 
duas empresas gaúchas: Da Colônia Alimentos Naturais Ltda, situada em Santo Antônio 
da Patrulha e Fante Indústrias de Bebida Ltda, localizada em Flores da Cunha, na Serra 
Gaúcha. 

Após a entrega dos produtos para as duas empresas, elas destinaram 500 litros 
para o hospital de Flores da Cunha e 664 litros para a Vigilância Sanitária de Santo Antônio 
da Patrulha. 
 A equipe da FURG já havia produzido, na semana anterior, 137 litros do álcool 
glicerinado com insumos doados pela Câmara de Vereadores que foram entregues para 
o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Secretaria da Saúde do Município. 
 Outra iniciativa da FURG, através da Associação dos Professores (APROFURG 
Seção Sindical ANDES-SN), cuja sede está na cidade do Rio Grande, foi a doação de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) para a Vigilância Sanitária de Santo Antônio 
da Patrulha.  
 Da mesma forma, uma campanha organizada pelo projeto FURG-Social, 
Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP, alunos de graduação e pós-graduação 
(PPGQTA) e empresa júnior Enger Solution, permitiu a doação de material higiênico para 
o município distribuir para famílias carentes. 
 O Campus FURG-SAP completou, em 2019, 10 anos de existência na região 
metropolitana de Porto Alegre, onde oferece os cursos de graduação em  Engenharia 
Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica, 
Engenharia da Produção, Administração e Licenciatura em Ciências Exatas (Matemática, 
Química ou Física) e os programas de pós-graduação Especialização em Qualidade e 
Segurança de Alimentos, Especialização em Gestão Agroindustrial e Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências Exatas. 
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CAMPUS FURG-SAP PROMOVE III SEMINÁRIO DO DIA DO QUÍMICO. 
 

O campus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em Santo Antônio da 
Patrulha – Campus FURG-SAP, por iniciativa dos alunos do curso de Licenciatura em 
Ciências Exatas - Matemática, Física e Química, promoverá no próximo dia 18 de junho o 
evento de extensão universitária intitulado III Seminário do Dia do Químico. 

O evento em homenagem ao Dia Nacional do Químico contará com a participação 
das profissionais em química Clarissa Helena Rosa, Marcia Victória Silveira e Maura Luise 
Bruckchem Peixoto que “Vivências de uma Química - Mulheres na Ciência”.  

O seminário será transmitido por uma live no Youtube às 15h do dia 18/06/20. Os 
inscritos receberão o link 15 minutos antes. Portanto, é fundamental informar um e-mail 
atual no momento da inscrição. 

Será fornecido certificação de 2 horas complementares para todos os 
participantes. A confirmação de presença será feita durante a live. Cumprimentem os 
demais participantes, interajam e façam os questionamentos das dúvidas que surgirem. 

Teremos também a participação de uma intérprete de LIBRAS para auxiliar na 
comunicação com a comunidade surda.  
 

CAPES/MEC APROVA A CRIAÇÃO DE MESTRADO ACADÊMICO 
PARA O CAMPUS FURG-SAP 

 
Na última quinta-feira (02/07), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES/Ministério da Educação) divulgou a aprovação da proposta do 
Mestrado Acadêmico em Sistemas e Processos Agroindustriais – PPGSPA para o Campus 
FURG_SAP, que ocorreu durante a 196a Reunião do Conselho Técnico-Científico da 
Educação Superior (CTC-ES), realizada nos dias 22 a 26 de junho de 2020, em Brasília. 

A proposta do programa de pós-graduação interdisciplinar (PPGSPA), coordenada 
pela professora doutora Juliana Espindola (EQA-SAP), onde insere-se o referido 
mestrado, vem atender à necessidade de formação integrada entre as áreas de química, 
física, engenharias, economia e gestão, permitindo a convergência de diferentes campos 
do conhecimento para contribuir com o avanço científico do país e permitir a formação 
de um profissional com perfil diferenciado, de maneira sólida e integrada. 

A aprovação do mestrado é de grande importância para a consolidação da 
atuação multicampi da FURG e ampliação de ações para atendimento de demandas 
regionais. O novo curso de pós-graduação caracteriza um grande avanço para o município 
de Santo Antônio da Patrulha, na medida em que permitirá a continuidade da formação 
dos alunos egressos dos cursos de graduação ofertados no Campus FURG-SAP, bem como 
dos egressos de outras universidades, que encontrarão na FURG em Santo Antônio da 
Patrulha oportunidades para ampliar suas habilidades profissionais. Além disso, o 
mestrado acadêmico contribuirá para o desenvolvimento da pesquisa em processos e 
sistemas agroindustriais em território patrulhense com significativos impactos favoráveis 
em diferentes setores da comunidade. 

Além da professora Juliana Espindola, participaram da elaboração da proposta do 
curso de pós-graduação os professores Gustavo Platt, Fernanda Borges e Alex Leonardi, 
todos integrantes da Escola de Química e Alimentos da FURG (EQA/FURG) e atuantes no 
Campus FURG-SAP. A proposta recebeu também o apoio do pró-reitor de pesquisa e pós-
graduação, professor Eduardo Resende Secchi e da diretora de Pós-graduação, Gionara 
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Tauchen, da direção do Campus FURG-SAP, da Prefeitura Municipal, Câmara de 
Vereadores e a Associação Comercial e Industrial e de Serviços (ACISAP) de Santo Antônio 
da Patrulha.  
 

Sobre o programa de pós-graduação 
 

O Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Agroindustriais 
(PPGSPA), onde insere-se o mencionado mestrado, busca uma visão integrada entre 
Sistemas Agroindustriais e Processos Agroindustriais, de maneira a permitir o 
desenvolvimento científico e tecnológico dos produtos e processos, e melhorias no 
gerenciamento das cadeias produtivas e sistemas agroindustriais, através da integração 
interdisciplinar dos conhecimentos das áreas de química, física, engenharias, economia 
e gestão. 

O PPGSPA conta com uma única área de concentração - Sistemas e Processos 
Agroindustriais - e duas linhas de pesquisa: Desenvolvimento de Processos 
Agroindustriais e Dinâmica de Sistemas Agroindustriais. Os Processos Agroindustriais 
contemplam as transformações físicas e químicas envolvidas nas transformações das 
matérias-primas agroindustriais. Tais processos envolvem complexas operações de 
separação, reação e integração energética e material, onde experimentação, 
modelagem, simulação e otimização de processos exercem papel fundamental no 
desenvolvimento de processos inovadores. Os Sistemas Agroindustriais englobam um 
conjunto de cadeias produtivas e agentes envolvidos na produção, processamento e 
comercialização de produtos e serviços. O seu desenvolvimento requer a incorporação 
de novas tecnologias, visando a otimização de custos, planejamento estratégico e gestão 
logística, na busca por qualidade, competitividade e sustentabilidade, além do 
desenvolvimento das regiões. 
 

CAMPUS FURG-SAP PROMOVE CICLO DE PALESTRAS DAS ENGENHARIAS 
AGROINDUSTRIAIS 

 
Hoje (6/8), às 19 horas, terá início a Mesa Redonda online do Projeto de 

Extensão "Ciclo de Palestras das Engenharias Agroindustriais" da FURG-SAP, 
coordenado pela Profa. Fernanda Borges. 

O evento da Série Universidade e Sociedade aborda o tema "Cenário da Pós-
Graduação no Brasil: Perspectivas e Desafios" e terá a participação dos professores 
Rafael Haag (UERGS), Alex Leonardi (FURG) e Gustavo Platt (FURG). 

A palestra tem tradução em livras e será fornecido certificados para os 
participantes inscritos.  
 

TEM INÍCIO PROJETO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA. 

 
Nessa segunda-feira (31/08), foi lançado de forma on line pela Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha a primeira etapa do projeto “Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos” do Programa Nacional Lixão Zero - Edital 2019 do Ministério do Meio 
Ambiente. 

Essa fase inicial do projeto tem por finalidade a formação de professores da rede 
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municipal para o programa. Contará com a participação da engenheira ambiental Aline 
Paez do Consórcio Pró-Sinos e a parceria da Universidade Federal do Rio Grande, por 
meio do Campus FURG-SAP e Polo Universitário Santo Antônio. 

A formação dos docentes constará de 4 encontros digitais que abordarão gestão 
de resíduos sólidos domiciliares, compostagem domésticas, logística reversa e práticas 
de consumo consciente e conceito lixo zero. 

Por outro lado, no último dia 27 de julho teve início a coleta seletiva do lixo no 
município. 

Santo Antônio da Patrulha foi um dos 21 municípios selecionados entre 1200 
inscritos no citado edital, graças a um projeto desenvolvido em conjunto pela Prefeitura 
Municipal e pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) através do Campus FURG-
SAP, sob a coordenação do professor doutor Jorge Gamarra (EQA/FURG) e com a 
participação de alunas dos cursos de Engenharias Agroindustriais. 

A proposta num total de 5 milhões de reais engloba educação ambiental, 
implantação da coleta seletiva, melhorias no sistema de reciclagem e na central de 
triagem municipal, processamento dos resíduos sólidos em usina e produção e 
destinação correta de combustível derivado de resíduos (CDR). 
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CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA INTEGRA DISCUSSÃO 
SOBRE CIDADES INTELIGENTES 

 
O Campus Santo Antônio da Patrulha participou, no dia 2 de setembro, da 

programação de eventos do grupo de pesquisa do CNPq em Governança e Sociedade 
Digital, liderado pelo docente Guilherme Wiedenhoft (ICEAC/FURG). 

O docente, que atua no curso de Administração do campus, integrou o primeiro 
encontro, que teve como tema “Engajamento dos Stakeholders em Iniciativas de Cidades 
Inteligentes”. A conferência teve a participação de Luiz Eduardo Rosa, doutorando da 
PUCRS, e contou com a participação de alunos e professores de diferentes instituições 
de ensino de cinco estados brasileiros. 

Os próximos eventos abordarão Inovação em Governo e Valor Público, no dia 30 
de setembro, Transformação Digital Inclusiva e Valor Público em Serviços Digitais, em 28 
de outubro, e Resiliência em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, no dia 18 de novembro. 

Estudantes do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 
(Iceac) da FURG podem utilizar os encontros como atividades complementares. 
 

SOCIALIZANDO IDEIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
Diálogos em ambiente virtual na FURG SAP 

 
No último dia 02 de setembro, foi realizada a Live Mesmo quando tudo pede 

calma, um diálogo com os psicólogos Gabriela Martins e Roberson Rosa sobre a 
importância da preparação e organização para os estudos online, com especial atenção 
aos desafios postos a estudantes e docentes frente a retomada do semestre letivo 
2020/1 na FURG. Oportunidade esta em que os psicólogos convidados fizeram uma 
importante abordagem a respeito da temática, seguida de um pertinente bate-papo com 
a participação da comunidade universitária e comunidade em geral.  

Desde a proposição do Projeto Socializando Ideias em Tempos de Pandemia - 
Diálogos em ambiente virtual, do GES-Grupo de Empreendedorismo Social da FURG-SAP, 
são realizadas duas ou três lives por mês, com convidados da FURG e de outras 
instituições, para exposições e debates sobre temáticas de interesse da comunidade 
universitária, profissionais de diferentes áreas e comunidade em geral.  

Conforme a coordenadora do projeto, Profª Drª Darlene Webler, esta ação foi 
organizada para propor a viabilização de canais de discussões de entrecruzamento de 
temáticas sociais, de projetos de pesquisa e de extensão com temas específicos dos 
cursos de graduação. Nessa medida, dada a suspensão das aulas na universidade e nas 
escolas do RS, e a orientação de isolamento social por conta da pandemia, o GES deu 
início, em maio/2020, a encontros de diálogos em ambiente virtual, que tem atingido 
grande número de pessoas, que assistem e interagem nas discussões.  

Entre as temáticas discutidas nas Lives do GES, destacam-se as seguintes: 
“Informações sobre a pandemia e sobre modelo matemático de previsão da 
disseminação”, com o Prof. Dr. Gustavo Platt e Prof. Dr. Fernando Kokubun, ambos da 
Furg-SAP, em 29/05; “Ser e agir em tempos de pandemia”, com os psicólogos Drª Karen 
Eidenweis e Dr. Roberson Rosa, em 06/06; “Ensino remoto na Educação Básica – área de 
Linguagens”, com os professores Franciele Krumenauer, Francielle Messaggi, Sabrina 
Fofonka e Izaias Rosa, em 11/06; “Ensino de Matemática de forma remota nos níveis de 
Ensino Fundamental, Médio e Superior”, com os professores Dr. Lucas Nunes Ogliari 
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(FURG-SAP), da Profª Rosimere Dias e da Profª Caroline Krumenauer - ambas da Educação 
Básica, em 02/07; “Pesquisas sobre Produtos Naturais na FURG-Campus SAP”, com a 
Profª Drª Neusa de Moura e os doutorandos Sara Fraga e Matheus Souza, em 16/07. Estas 
Lives podem ser acessadas no Facebook, nas páginas do GES-Grupo de 
Empreendedorismo Social e da FURG SAP. 

A próxima Live está prevista para o dia 14/09 sobre o tema Nosso Campus 
Universitário em Santo Antônio da Patrulha – as instalações e o reinício do semestre 
letivo no período emergencial. 
 

CAMPUS FURG-SAP: XVI ENCONTRO SOBRE INVESTIGAÇÃO NA ESCOLA EM FORMATO 
ONLINE TEM INÍCIO NESTA QUINTA-FEIRA (01/10) 

 
A 16ª edição do “Encontro sobre investigação na escola” começa nesta quinta-

feira (1º.). Tendo em vista o contexto do distanciamento físico, em função do avanço do 
Coronavírus (COVID-19) no país, e do resultado da consulta que a comissão organizadora 
realizou com os inscritos no evento, o XVI EIE, em 2020, ocorrerá em formato online 
durante os meses de outubro e novembro. 

O evento que este ano tem como objetivo promover discussões em defesa da 
escola, da democracia e da Ciência terá início com a Live de abertura com as professoras 
Elena Maria Bilig Mello (Unipampa) e Diana Paula Salomão de Freiras (UFPEL), a partir 
das 19h no canal do XVI Encontro sobre Investigação na Escola no Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCiBQHU0Uj5NgDYFUmykBqaQ). Os 200 inscritos 
no evento, entre autores e coautores de 140 trabalhos, estarão discutindo entre os dias 
01/10 e 28/10 os trabalhos em 12 web-rodas de conversa, através de fóruns criados no 
moodle da FURG. O encerramento do evento será no dia 19/11 por meio de uma Live, na 
qual os mediadores das web-rodas apresentarão uma síntese criativa das discussões 
emergentes.  

O evento está sendo promovido pelo curso de Licenciatura em Ciências Exatas e 
pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, ambos vinculados à 
FURG - campus Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP). A realização desta 
edição, que faz parte da Rede de Investigação na Escola, é de responsabilidade dos 
docentes Charles Guidotti (IMEF), Tobias Espinosa (IMEF), Lucas Ogliari (IMEF), Karin 
Jelinek (IMEF), Luciano Silva (C3), Fernanda Trombetta (EQA), Marcus Ribeiro (IFSul) e da 
Técnica em Matemática Patrícia da Silva (IMEF). 

A programação completo do evento você encontra em 
https://xvieie.furg.br/images/outros/cronograma.pdf 
 

CONSULTA PARA REITORIA DA FURG ACONTECE NA PRÓXIMA QUINTA, 8 
PESSOAS APTAS A VOTAR DEVEM CONFERIR LOGIN E SENHA ATÉ 4/10 PARA TER ACESSO 

AO AMBIENTE DE VOTAÇÃO 
 

Na próxima quinta-feira, 8, docentes, técnicos-administrativos em educação e 
estudantes da FURG opinam sobre o futuro da universidade. A Pesquisa de Opinião para 
reitor e vice, gestão 2021-2025, ocorrerá das 8h às 20h de forma online. 

Para a realização da pesquisa, o sistema de votação será disponibilizado em um 
endereço a ser divulgado pela Comissão Especial, hospedado no site da FURG. Os dados 
para login dos votantes são os mesmos para acesso ao Sistemas FURG, porém, como se 

https://xvieie.furg.br/images/outros/cronograma.pdf
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trata de uma aplicação externa, é importante que os votantes saibam seu nome de 
usuário e senha, pois não há opção de login automático. Para os estudantes, o login  
é o número de matrícula e para servidores, o Siape. Há casos em que o login é o número 
de CPF. 

Para estar apto a votar, o docente, técnico ou estudante deve utilizar o seu nome 
de usuário e senha do Sistemas FURG. Caso o usuário não lembre as suas credenciais, 
recomenda-se fortemente que atualize a sua senha. A atualização de senha deve ser 
feita, impreterivelmente, até domingo, 4 de outubro. 
 

CAMPUS FURG-SAP TERÁ 
CURSOS DE ESPANHOL e CÍRCULOS DE LEITURAS 

 
Nos dias 06 e 08 de outubro, foram apresentados à comunidade universitária e 

externa, respectivamente, os projetos de ensino Curso online de Leitura em Língua 
Espanhola e Curso de Espanhol Básico Nível A, e o projeto de cultura Círculos de Leituras 
– Livros, vidas, histórias e memórias. A apresentação dessas ações de ensino e cultura foi 
através de lives em Socializando Ideias em Tempos de Pandemia – disponíveis nas páginas 
do GES-Grupo de Empreendedorismo Social e da FURG-SAP. 

Os cursos de Espanhol ocorrerão entre outubro e dezembro de 2020, sendo de 
responsabilidade do CELE-Centro de Ensino em Línguas Estrangeiras do Instituto de 
Letras e Artes/ILA da FURG. Segundo o Prof. Dr Wellington Machado, coordenador do 
núcleo do Espanhol, “optamos pela oferta de língua estrangeira de forma online em 
todos os Campi e pretendemos que os mesmos tenham continuidade nos próximos 
anos”. 

Para o Campus SAP, assim como ocorre semestralmente a aplicação de provas de 
Proficiência em Leitura de Línguas Estrangeiras (Inglês, espanhol, Francês e Português 
para estrangeiros), de responsabilidade do ILA/FURG, é fundamental que estudos em 
língua estrangeira sejam desenvolvidos com regularidade pelo CELE. Cabe destacar que, 
em função da grande demanda local e regional, alguns projetos de Espanhol já vêm sendo 
desenvolvidos na FURG-SAP, desde 2017, como fomento de extensão universitária, 
graças a parcerias com professores do GES-Grupo de Empreendedorismo Social, do 
Campus SAP e da comunidade.  

Relativamente ao projeto de cultura Círculos de Leituras, esperado e preparado 
carinhosamente para o Campus SAP, nas palavras da Profª Darlene Webler, “trata-se de 
uma ação que tem como foco a promoção da leitura, o acesso ao livro e a valorização de 
diferentes formas de expressão cultural”. Este projeto é voltados para todos os que 
gostam de ler, contar, ouvir e/ou escrever histórias, poesias, crônicas,contos, charges e 
outras modalidades artístico-culturais – tanto para estudantes e servidores da FURG, 
quanto profissionais de outras instituições e comunidade em geral.  

De acordo a acadêmica Sthefani Silva, a dinâmica será de encontros quinzenais, 
sem inscrição prévia, em ambiente virtual (Google Meet – link será divulgado em breve 
pelas redes sociais, em especial, nas páginas da FURG-SAP e do GES no Facebook. Todos 
estão convidados para o primeiro encontro online no dia 22/10/20, às 19h. 
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CURSO DE ESCRITA ACADÊMICA NO CAMPUS FURG-SAP 
 

No dia 29/10/20, às 19h, será apresentado o projeto de ensino “Escrita 
Acadêmica” (60h), que será totalmente online, no período de novembro/20 a abril/21.  

Em uma live, transmitida pelo Facebook, na página do GES-Grupo de 
Empreendedorismo Social e da FURG-SAP, a Profª Darlene Webler, do Instituto de Letras 
e Artes da FURG, e a acadêmica Gabriela Bock, concluinte do Curso de Letras-
Português/Espanhol da FURG, falarão sobre a proposta do projeto, o cronograma de 
inscrições, seleção de candidatos, etapas e dinâmicas de realização do Curso, bem como 
sobre algumas questões relacionadas ao processo de leitura e escrita acadêmica, aos 
principais formatos de textos científicos, à apresentação em eventos e à publicação de 
periódicos. 

O Curso de Escrita Acadêmica FURG-SAP prevê 30 vagas, sendo 15 vagas 
destinadas para a comunidade acadêmica (estudantes e servidores da FURG-SAP) e 15 
vagas para comunidade em geral e estudantes dos demais Campi da FURG. O critério 
para inscrição é que os candidatos (comunidade em geral) tenham concluído o Ensino 
Médio. A todos os interessados, é imprescindível a observação dos prazos (inscrição e 
etapas do curso), o interesse e comprometimento com o Curso. 

Fica o convite a todos os interessados que acompanhem a live do dia 29/10/20, 
que ficará gravada no ambiente virtual acima mencionado. 
 

CÍRCULO DE LEITURA NO CAMPUS FURG-SAP 
Um espaço para livros, vidas, histórias e memórias 

 
Será no dia 22/10/20 (5ª feira), às 19h, no https://meet.google.com/ned-pgpf-

vin , o primeiro encontro online do projeto de extensão e cultura Círculo de Leituras – 
Livros, Vidas, Histórias e Memórias, vinculado à Diretoria de Arte e Cultura/DAC da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura/PROEXC da FURG. Este projeto pretende propiciar, antes 
de tudo, agradáveis momentos de fala e escuta sobre leituras e hábito de leitura, escrita, 
escuta e contação de histórias a todas e todos que se identificam com a proposta ou 
desejam saber mais sobre ela, independente de idade, curso, profissão, titulação, cidade, 
Estado, inscrição social e cultural […]. 

De acordo com as responsáveis pelo projeto, a Profª Drª Darlene Webler 
(ILA/FURG-SAP) e a acadêmica Sthefani Silva (Ciências Exatas), os encontros são 
quinzenais, em ambiente virtual, e são um espaço de cultivo e socialização de múltiplas 
culturas, de manifestações artísticas e literárias, de linguagens, de aspectos da essência 
humana, de aprendizagens para além dos cursos de graduação, técnicos e pós-
graduação, de ocupações e profissões. Nesses tempos de pandemia, uma biblioteca 
virtual será disponibilizada, bem como serão incentivadas trocas de textos entre os 
participantes.  

Todos estão convidados para participar do projeto. Não é preciso fazer inscrição, 
basta acessar o link acima indicado. A quem desejar, será fornecido certificado semestral, 
desde que tenha frequência de 75%. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail 
“darlenewebler@furg.br”.  
 
 
 

https://meet.google.com/ned-pgpf-vin
https://meet.google.com/ned-pgpf-vin
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CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA PARTICIPA DE 22ª EXPOSCHMIDT 
 

Com o objetivo de promover a contínua interlocução entre universidade, escolas 
e comunidade, além de divulgar os cursos de graduação e pós-graduação, o campus da 
FURG em Santo Antônio da Patrulha tem desenvolvido diferentes ações na região 
metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Vale dos Sinos e Paranhana. 

Na 22ª edição deste ano da Feira de Iniciação Científica e Mostra dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso da Escola Técnica Estadual Frederico G. Schmidt de São Leopoldo 
(Exposchmidt), na nos dias 6 e 7 de novembro, a FURG esteve presente como apoiadora. 
Na noite do dia 10 foi realizada a cerimônia de encerramento de evento, que possibilitou 
espaço especial para o campus. 

O encerramento concedeu premiação ao trabalho vencedor em 1º lugar "SAPS - 
Sistema de Automação para Pessoas Surdas", das alunas Andrielle Pereira e Bárbara 
Scherer, ambas do Curso de Eletrotécnica. Os prêmios foram a oferta de vagas nos 
projetos de ensino e extensão "Escrita Acadêmica", de responsabilidade da professora 
Darlene Webler, de iniciação científica "Engenharia da Produção para engenheiros", do 
docente Ricardo Corrêa, e de pesquisa "Capacidade Tecnológica em Agroindústrias de 
Arroz", sob responsabilidade do professor Jorge Gamarra. 

De acordo com a professora Darlene, que representou o Campus Santo Antônio 
da Patrulha no evento, "jovens estudantes trilhando os caminhos da investigação 
científica são, sem dúvidas, a nossa melhor aposta de presente e futuro. A Exposchmidt, 
promovida por escola pública, de forma totalmente virtual, com a quantidade e boa 
qualidade dos trabalhos, vale a pena ser apoiada. E a FURG como universidade pública e 
comprometida com as questões de ensino e pesquisa, não poderia deixar de se fazer 
presente". 
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RODA DE CONVERSA: AS PERSPECTIVAS PARA OS SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS 
NO BRASIL A PARTIR DO CENÁRIO INTERNACIONAL", 

 
Os Cursos de Engenharia Agroindustrial FURG-SAP convidam para roda de 

conversa com a temática "As Perspectivas para os Sistemas Agroindustriais no Brasil a 
partir do Cenário Internacional", que será realizada amanhã (19/11) às 19h, com 
transmissão pela página da Engenharia Agroindustrial no Facebook. Participarão do 
evento os professores Carlos José Espíndola (UFSC) e Alexis Toríbio Dantas (UFRJ), com a 
mediação do Prof. Alex Leonardi (FURG-SAP) e do Calebe Livistom (acadêmico da Eng. 
Agroindustrial Agroquímica). Haverá emissão de certificados para os participantes 
inscritos. 
 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS E PROCESSOS AGROINDUSTRIAIS ABRE 
EDITAL PARA INGRESSO NO MESTRADO ACADÊMICO OFERECIDO 

NO CAMPUS FURG-SAP 
 

O Programa de Pós-graduação em Sistemas e Processos Agroindustriais (PPGSPA) 
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), sediado no Campus de Santo Antônio da 
Patrulha (Campus FURG-SAP), divulgou o edital do processo seletivo para ingresso no 
curso de mestrado acadêmico.  

O Programa oferece duas linhas de pesquisa: Desenvolvimento de Processos 
Agroindustriais e Dinâmica de Sistemas Agroindustriais, sendo oferecidas 15 (quinze) 
vagas. 

Podem realizar a sua inscrição profissionais graduados, preferencialmente, nas 
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áreas de conhecimento em Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Agrárias e 
Ciências Sociais Aplicadas.  

O Pós-Graduação em Sistemas e Processos Agroindustriais (PPGSPA) é um 
programa interdisciplinar nas áreas de engenharia, tecnologia e gestão, que agrega o 
conhecimento das áreas na coordenação e desenvolvimento desses sistemas. O PPGSPA 
foi recomendado pela CAPES em julho de 2020, sendo agora lançado edital para ingresso 
na primeira turma de alunos do mestrado, com início no primeiro semestre de 2021. 

Mais informações sobre o programa no site: www.ppgspa.furg.br 
Contato: ppgspa@furg.br 

 
 

INICIAM AS TRATATIVAS PARA A EXTENSÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA FURG 
(OCEANTEC) PARA SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

 
No último dia 2, aconteceu o primeiro encontro digital para o desenvolvimento 

de uma proposta destinada à criação de um ramo do Parque Científico e Tecnológico da 
FURG (0CEANTEC) em Santo Antônio da Patrulha. 
  Durante o evento, o diretor do OCEANTEC, professor Artur Gibon, abordou o 
funcionamento e a infraestrutura do OCEANTEC instalado no Campus sede da FURG em 
Rio Grande e as potencialidades do município de Santo Antônio da Patrulha e região. 
Segundo o diretor do Campus FURG-SAP, professor Antônio Valente, as tratativas da 
direção para a vinda do OCEANTEC para o município iniciaram no início de 2019, mas a 
pandemia COVID-19 obrigou o adiamento das reuniões previstas de início 
presencialmente. 

Agora, por recomendação do professor Danilo Giroldo, vice-reitor da FURG, 
ocorreu o primeiro encontro on line com a finalidade de desenvolver uma proposta para 
a sua expansão em Santo Antônio da Patrulha, contribuindo para o desenvolvimento da 
pesquisa, empreendedorismo e inovação na região que abrange a região metropolitana 
de Porto Alegre, Litoral Norte e Região dos Vales. 

Conforme informações da direção do Campus, após a conclusão da proposta 
preliminar, prevista para meados de janeiro, deverá ocorrer um encontro da FURG com 
Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Associação Comercial, Industrial e de 
Serviços de Santo Antônio da Patrulha (ACISAP) para apresentação, discussão e 
contribuição do projeto pela comunidade patrulhense. 
 

http://www.ppgspa.furg.br/
mailto:ppgspa@furg.br
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FURG CONCLUI MAIS UMA ETAPA DO PLANTIO 
DE MUDAS NATIVAS NO CAMPUS FURG-SAP 

 
Foi concluída mais uma etapa do projeto de paisagismo na Unidade Bom Princípio 

do Campus FURG-SAP, construída na área de 32 hectares doada pela Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio da Patrulha para a construção do campus definitivo da FURG no 
município. 

Dessa vez, foram plantadas 124 mudas nativas no entorno do centro 
administrativo, Centro Tecnológico, Ponto de Convívio, Casa de Estudantes em 
construção e novo pavilhão de salas de aulas. As mudas foram provenientes do Horto da 
FURG em Rio Grande. 

Por outro lado, foi executado mais um projeto desenvolvido pela direção do 
Campus FURG-SAP em parceria com a Pró-reitoria de Infraestrutura da FURG 
(PROINFRA/FURG) por meio da Coordenação de Gestão Ambiental (CGA), Diretoria de 
Obras (DOB) e Prefeitura Universitária/Horto. Esse último envolveu o plantio de jerivás, 
palmeiras fênix e calistemum entre outras, cujas mudas foram adquiridas por meio de 
licitação pública através do apoio da Pró-reitoria de Planejamento e Administração 
(PROPLAD/FURG). 

Até o final de dezembro, a direção do Campus FURG-SAP espera implantar o 
projeto de irrigação desenvolvido para fazer frente ao atual período de estiagem. 
 

PRAE CONCLUI PRIMEIRO CICLO DE ENCONTROS ON LINE NO CAMPUS FURG-SAP 
 

No último dia 3/12, o núcleo da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis no Campus 
FURG-SAP encerrou a primeira etapa do projeto “Entre Lives e Livros” que tem como 
objetivo oferecer mais um canal de comunicação com os estudantes por meio de 
ferramentas digitais. A proposta é destinada a proporcionar um contato maior e regular 
com os acadêmicos e auxiliá-los a superar possíveis momentos de incertezas durante à 
pandemia COVID-19. 

Segundo, Aline Mariot, coordenadora da PRAE em Santo Antônio da Patrulha, 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
Campus FURG-SAP 

59 

durante esses encontros on line são realizados bate-papos, respondidos 
questionamentos e tratadas questões diversas apresentadas pelos alunos. 

O evento do dia 3 contou com a participação da vice-diretora do Campus FURG-
SAP, professora Darlene Webler, quando foram abordados variados aspectos do ensino 
superior remoto no momento atual conforme o Plano de Contingência da FURG e da 
intérprete de libra Amanda Alfaia.  

Os encontros quinzenais através de transmissão ao vivo pelo Facebook retornarão 
em fevereiro de 2021. 
 

 
 

ENCERRAMENTO DO PROJETO CÍRCULO DE LEITURA NA FURG-SAP 
 

No próximo dia 17/12/20 (5ª feira), às 19h, no link http://meet.google.com/zdz-
ntya-soy , ocorrerá o último encontro de 2020 do projeto de extensão e cultura Círculo 
de Leituras – Livros, Vidas, Histórias e Memórias. Este encontro conta com o tema 
“MEMÓRIAS E PERCEPÇÕES – olhares a partir do conto As mãos de meu filho de Érico 
Veríssimo” (disponível em 
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/erico.pdf). 

Conforme as responsáveis pelo projeto, Profª Darlene Webler e estudante 
Sthéfani Silva, os encontros são agradáveis momentos de fala e escuta sobre leituras e 
hábito de leitura, escrita, escuta e contação de histórias a todas as pessoas que se 
identificam com a proposta ou desejam saber mais sobre ela, independente de idade, 
curso, profissão, titulação, cidade, inscrição social e cultural […].  

Todos estão convidados para participar deste encontro e trazer amigos e 
familiares. Não é preciso fazer inscrição, basta acessar o link acima indicado. 

Vale a pena participar! 

http://meet.google.com/zdz-ntya-soy
http://meet.google.com/zdz-ntya-soy
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/erico.pdf
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CAMPUS FURG-SAP CONCLUI PROJETO DE IRRIGAÇÃO 
 

Tendo em vista o plantio pela FURG, nos meses de novembro e dezembro, de 
mais de 140 mudas nativas na Unidade Bom Princípio do Campus FURG-SAP, situada na 
área de 32 hectares doada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha para 
a construção do campus definitivo da instituição no município, foi executado no período 
de 10 a 14 desse mês, o projeto de irrigação desenvolvido pela direção do Campus com 
o apoio da Pró-reitoria de Infraestrutura da FURG (PROINFRA/FURG) e Pró-reitoria de 
Planejamento e Administração (PROPLAD/FURG).  

Foram dispostos no terreno mais de 1300 metros de mangueiras de irrigação para 
garantir a sobrevivência das espécies nativas durante o período de estiagem. 

Segundo a direção do Campus, no início do próximo outono, deverá ocorrer ainda 
o plantio de mais 81 mudas nativas doadas por uma empresa de Santo Antônio da 
Patrulha por meio do apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.  
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CAMPUS FURG-SAP TERÁ QUADRA DE FUTEBOL E QUADRA DE VOLEI 
NA UNIDADE BOM PRINCÍPIO 

 
No último dia 9, os acadêmicos Taciano Lopes e Henrique Guerra, integrantes da 

Associação Atlética Acadêmica FURG-SAP (AAAFURG-SAP), acompanhados pela direção 
do Campus FURG-SAP e do senhor Eroni de Oliveira Silva, colaborador do campus, 
demarcaram a área destinada à nova quadra de futebol que será construída na Unidade 
Bom Princípio em local já terraplenado pela Secretaria de Obras, Trânsito e Segurança. O 
plantio da grama deverá ocorrer nas próximas semanas pela Associação Atlética com 
apoio de empresas do município. 

Na ocasião foi identificado mais um espaço destinado à atividade esportiva, 
localizado numa área adjacente a futura quadra de futebol. Nesse local, será construída 
uma quadra de vôlei de areia, cujo projeto foi encaminhado para a Diretoria de Obras de 
Pró-reitoria de Infraestrutura da FURG. Tanto a quadra esportiva, quanto à quadra de 
vôlei situam-se perto do Ponto de Convívio dos Estudantes permitindo o uso da 
infraestrutura ali existente. 
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