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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala Ilhas do CIDEC – 
SUL no Câmpus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando 
presentes : Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, Guilherme Lunardi, 
Humberto Camargo Piccoli, Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues, Mozart Tavares Martins 
Filho, Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai da Costa Silva, Sandra Crippa Brandão, Silvana 
Maria Belle Zasso, Sirlei Schirmer, Vinicius Menezes de Oliveira, Viviane Costa Touguinha Bauer 
e Wilson Oliveira Júnior. Ausente com justificativa: Paulo Renato Thompson Claro. Presentes a 
reunião como convidados o Pró-reitor de Pesquisa e Pós Graduação Prof. Ednei Gilberto 
Primel, a Diretora de Pós-Graduação Profa. Rosilene Maria Clementin, a Diretora de Pesquisa 
Profa. Ana Luiza Muccillo Baisch e a Assistente do Pró-reitor Fabiana Lorea Paganini Stein.  A 
reunião foi conduzida por Mozart Tavares Martins Filho que após a abertura da reunião 
convidou Wilson Oliveira Júnior para que desse início a apresentação dos objetivos e 
estratégias do PDI 2011/2014 referente ao ensino de Pós-Graduação. Wilson explicou aos 
convidados a metodologia do trabalho e iniciou a apresentação solicitando que fosse 
composto o sub-grupo que após a discussão dos objetivos e estratégias constantes do PDI para 
a Pós-Graduação irá discutir detalhadamente  e sugerir ao grande grupo as alterações e novas 
propostas. Após discussão foram designados Guilherme Lunardi, Luiz Eduardo Nery, Vinicius 
Oliveira, um aluno da Pós-Graduação (ainda não indicado) e um representante da SEAD. A 
seguir teve início a discussão dos objetivos e estratégias do Ensino de Pós-Graduação.  
OBJETIVO 1: BUSCAR CONTINUAMENTE A EXCELÊNCIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU: permanece. Estratégia 1: Qualificar continuamente os cursos oferecidos: 
permanece. Estratégia 2: Criar processos de avaliação interna adequados aos parâmetros da 
avaliação externa: alterar a redação tendo em vista que foram criados os processos, restando 
agora avaliar.  Estratégia 3: Aproximar os diversos programas de pós-graduação, visando à 
integração acadêmica e realização de atividades interdisciplinares: permanece tendo o 
Prof.Ednei ressaltado a importância estratégica da interdisciplinaridade que tem que ser mais 
discutida internamente. Estratégia 4: Aumentar a visibilidade científico-acadêmica e a 
inserção nacional e internacional: permanece. Estratégia 5: Intensificar ações que visem à 
integração entre os cursos de graduação e pós-graduação: permanece.  Estratégia 6: 
Promover a integração entre os cursos de pós-graduação e as demandas da sociedade: 
permanece. Estratégia 7: Desenvolver condições favoráveis à participação de professores 
visitantes e bolsistas de pós-doutorado junto aos programas de pós-graduação:  retirar tendo 
em vista que desde 2013 os professores visitantes e bolsistas de pós-doutorado estão 
integrados aos programas de pós-graduação, tendo se tornado ação rotineira. Estratégia 8: 
Ampliar a oferta de bolsas aos estudantes: Alterar o título já que a ampliação de bolsas é um 
ato externo à FURG, sendo sugerido que talvez uma redação de “encontrar/buscar 
mecanismos para ....” seja mais condizente. Estratégia 9: Desenvolver condições favoráveis à 
qualificação dos docentes orientadores por meio de estágios de pós-doutorado: foi discutido 
o termo “condições favoráveis” mas concluiu-se pela permanência da estratégia.Estratégia 10: 
Promover a integração de servidor docente recém-doutor ou recém-concursado com os 
grupos de pesquisa e cursos de pós-graduação: alterar a redação. Estratégia 11: Promover o 
acompanhamento permanente de egressos: permanece. OBJETIVO 2: AMPLIAR A OFERTA DE 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU: permanece. Estratégia 1: Criar condições 
favoráveis à oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu  em áreas ainda não atendidas: 
permanece. Estratégia 2: Incentivar o doutoramento de servidores docentes em áreas 
estratégicas: retirar, estratégia plenamente atingida e, atualmente, através dos concursos 



públicos, já ingressam docentes doutores para as áreas estratégicas. Estratégia 3: Fomentar a 
criação de cursos de pós-graduação interinstitucionais: alterar, sendo sugerido substituir 
“fomentar” por ”incentivar”. Estratégia 4: Incentivar a formação de grupos de pesquisa: 
alterar. Estratégia 5: Promover a aproximação do servidor docente recém-doutor ou recém-
concursado com os grupos de pesquisa e cursos de pós-graduação: excluir. Após ampla 
discussão foi sugerido o acréscimo de ao menos mais uma estratégia que poderia ser “criar 
novos cursos de doutorado”. OBJETIVO 3: BUSCAR CONTINUAMENTE A EXCELÊNCIA NOS 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: permanece. Estratégia 1: Criar processos de 
avaliação continua aprimorando instrumentos e indicadores de análise da qualidade e 
demanda: permanece. Estratégia 2: Incentivar a criação de novos cursos a distância: retirar 
ou alterar para “aderir a editais de” tendo em vista que as possibilidades de cursos à distância 
são lançadas por editais.  Estratégia 3: Avaliar continuamente os cursos de Educação a 
Distância: retirar já contemplada na estratégia 1 do objetivo 1.Estratégia 4: Aumentar a 
visibilidade e a inserção nacional e internacional dos cursos lato sensu: alterar; Estratégia 5: 
Intensificar ações que visem à integração entre os cursos de graduação e pós-graduação:   
alterar, após ampla discussão foi sugerido aglutinar com a  Estratégia 6: Intensificar ações que 
visem à integração entre os cursos stricto sensu e lato sensu. Estratégia 7:Intensificar ações 
que visem a integração entre os cursos lato sensu e a sociedade: permanece.Estratégia 8: 
Ampliar a oferta de bolsas aos estudantes: alterar pois a ampliação de bolsas está 
intrinsecamente ligada aos programas de residência médica. Estratégia 9: Promover a 
aproximação do servidor docente recém-doutor, recém mestre o recém concursado com os 
grupos de pesquisa e cursos de pós-graduação: retirar por já estar funcionando plenamente. 
Estratégia 10: Promover o acompanhamento permanente dos egressos: permanece.  . 

OBJETIVO 4: AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: Na discussão 
do objetivo 4 foi bastante discutido se não seria interessante separar as residências dos 
demais cursos de lato sensu e foi decido excluir este objetivo e acrescentar as estratégias que 
permanecerem ou precisarem serem alteradas, ao objetivo 3. Estratégia 1: Criar condições 
favoráveis à oferta de cursos lato sensu em áreas ainda não atendidas: retirar.  Estratégia 2: 
Promover a nucleação de servidores docentes recém-doutores, recém- mestres ou recém-
concursados em áreas estratégicas: retirar. Estratégia 3: Prospectar demandas específicas 
junto aos setores da sociedade: alterar. Tendo em vista compromissos assumidos por vários 
membros do Comitê na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, não haverá reunião, ficando 
confirmada a próxima reunião para segunda-feira dia 27 de abril as treze horas e quarenta e 
cinco minutos. Nada mais havendo a tratar nesta reunião o encontro foi encerrado às 

dezesseis horas, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rosaura Alves da 
Conceição que atuei como secretária e por Mozart Tavares Martins Filho que coordenou a 
reunião. 
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