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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala Ilhas do 
CIDEC – SUL no Campus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE 
PLANEJAMENTO estando presentes: Adriana Kivannski de Senna, Antonio Carlos 
Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder, Guilherme Lunardi, 
Humberto Camargo Piccoli, Luiz Eduardo Maia Nery, Marcelo Vinícius de La Rocha 
Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai da 
Costa Silva, Sirlei Nadia Schirmer, Vinícius Menezes de Oliveira, Viviane Costa 
Touguinha Bauer e Wilson Oliveira Júnior. Ausências justificadas: Daniele Simões 
Borges, Paulo Renato Thompson Claro, Silvana Maria Belle Zasso.  Presentes a reunião 
como convidados: Prof. Danilo Giroldo – Vice-reitor e Marisa Musa Hasan Hamid, 
Secretária da Secretaria de Educação à Distância. A reunião foi conduzida pelo Pró-
Reitor Mozart Tavares Martins Filho que agradeceu a presença de todos e passou a 
palavra para Wilson Júnior para a continuidade da discussão do EIXO GESTÃO 
INSTITUCIONAL . Wilson explicou que o trabalho teria início pela discussão do 
OBJETIVO 3: DESENVOLVER PRÁTICAS VOLTADAS À 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. O vice-reitor Prof. Danilo Giroldo relatou as 
providências que a FURG vem implementando com relação à sustentabilidade e 
preservação do meio-ambiente; as discussões ocorridas quando da regularização do 
licenciamento ambiental necessário ao Câmpus Carreiros; mencionou a destinação dos 
resíduos perigosos armazenados na FURG, que foi planejada e Supervisionada pela 
Comissão Temporária de Gestão Ambiental - CTGA, e a necessidade de criação de uma 
Central de Resíduos; salientou o comprometimento da FURG com a questão ambiental 
contida na filosofia da Instituição; informou sobre o relatório da prospecção 
arqueológica do Câmpus concluído e entregue ao IPHAN e a aprovação de áreas de 
preservação ambiental e áreas para possíveis expansões.  O grupo após acalorada 
discussão concluiu que a redação deve ser alterada tendo em vista que FURG já vem 
desenvolvendo várias práticas voltadas à sustentabilidade ambiental e sugeriu os termos 
“aprimorar/qualificar/intensificar”. A discussão continuou com alguns membros do 
comitê ratificando a necessidade de um debate mais profundo sobre o tema tendo em 
vista que as explicações recebidas do vice-reitor fazem com que algumas das estratégias 
elencadas neste objetivo passem a ser ações e haja a necessidade de escrever estratégias 
que reflitam o pensamento da FURG em atingir tudo o que foi pactuado no Projeto de 
Licenciamento Ambiental, bem como incluir estratégias que contemplem: política 
ambiental; sistema de gestão ambiental e compras sustentáveis. Com este argumento foi 
marcada uma reunião específica para a próxima quinta-feira, às oito horas e trinta 
minutos na sala de reuniões do Gabinete da Reitora para a qual o vice-reitor convidará 
membros da CTGA. Prosseguindo a reunião foi discutido o Objetivo 7: Consolidar o 
planejamento institucional do Hospital Universitário. Este objetivo será excluído 
juntamente com suas estratégias Estratégias: 1. Construir o Plano de 
Desenvolvimento do Hospital Universitário; 2. Elaborar anualmente o Plano de 
Ação do Hospital Universitário, tendo em vista ter sido atingido. Ficou estabelecido 
que o sub-grupo que discute o eixo Gestão Institucional fará proposta de criação de 
objetivo e estratégias que trate do Hospital Universitário, levando em consideração a 
Deliberação 16/2014 que trata da  adesão da FURG à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH. OBJETIVO 8: QUALIFICAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS 



– alterar. Sugestão: acrescentar “terceirizados”.Estratégias: 1. Qualificar o processo 
de contratação de serviços terceirizados – continua. 2. Aperfeiçoar os mecanismos 
de acompanhamento do trabalho terceirizado – continua. 3. Qualificar 
permanentemente os serviços voltados à alimentação, ao transporte e conveniência 
– excluir:atividade de rotina. OBJETIVO 9 - CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA – alterar. Sugestão: “Institucionalizar a Educação a Distância.” 
Estratégias:1. Avaliar continuamente a política institucional de Educação a 
Distância – alterar. Sugestão: “criar/atualizar”. 2. Consolidar e qualificar a estrutura 
de apoio à Educação a Distância – continua. 3. Ampliar as ações de integração dos 
estudantes da Educação a Distância aos diversos setores da Universidade – alterar. 
Sugestão: retirar “aos diversos setores da Universidade”. 4. Aperfeiçoar ferramentas 
da avaliação institucional adequadas à Educação a Distância – excluir. Já está 
contemplada no novo instrumento de avaliação institucional. OBJETIVO 10: 
DESENVOLVER PROJETOS ESTRATÉGICOS VOLTADOS AO 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E REGIONAL – alterar. Sugestão: incluir 
nacional e global. Estratégias: 1. Intensificar o processo de expansão institucional – 
excluir ou passar para o objetivo específico dos novos campi. 2. Consolidar o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais – REUNI- alterar. Sugestão: substituir “consolidar” por “finalizar”. 3. 
Implementar o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 
Federais – REHUF- alterar. Sugestão: Substituir “implementar” por “consolidar”. 4. 
Construir o Oceanário Brasil – Complexo Educacional, Científico, Tecnológico e 
de Desenvolvimento Turístico do Sul do Brasil – excluir. 5. Construir o Parque 
Científico-Tecnológico do Mar (OCEANTEC) – alterar. Sugestão: Substituir 
“construir” por ”operacionalizar”. 6. Construir o Centro Avançado de Inovação para 
a Competitividade da Indústria Naval e Oceânica (CINOTEC) - excluir. 7. 
Implementar o Centro para a Síntese da Complexidade Ambiental (CENOSYS) – 
excluir. 8. Consolidar projetos estratégicos nas áreas de educação, saúde, cultura, 
tecnologia e inovação e meio ambiente – excluir. 9. Potencializar a integração de 
grupos multidisciplinares visando à implementação de projetos estratégicos e de 
grande impacto – excluir ou unificar com a estratégia 10. Prospectar oportunidades 
de grande impacto nas áreas da educação, saúde, cultura, meio ambiente, 
tecnologia e inovação.   Alguns membros do Comitê abordaram a necessidade de 
inclusão de projetos de impacto nos campus fora da sede; da criação da agência de 
inovação tecnológica e de centros transversais e ainda a possibilidade de unificar ou 
excluir as estratégias um, dois e três. Nada mais havendo a ser tratado às dezesseis horas 
e trinta minutos foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por 
mim, Rosaura Alves da conceição, que a secretariei e Mozart Tavares Martins Filho que 
a coordenou. 
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