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REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e quinze, às 13h45min, na sala Ilhas do CIDEC –
SUL reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando presentes : Antônio Carlos
Sampaio Dalbon, Adriana Gibbon, Artur Emílio Alarcon Vaz, Eliza Antonini Schreder,Guilherme
Lunardi, Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, Marcelo Vinícius
de La Rocha Domingues, Rosaura Alves da Conceição,Rudiclai da Costa Silva,Sandra Crippa
Brandão, Silvana Maria Belle Zasso, Sirlei Schirmer, Vinicius Menezes de Oliveira, Viviane Bauer
e Wilson Oliveira Júnior. Ausentes com justificativa - Claudio Paz de Lima, Heder Sassone
Oliveira, Mozart Tavares Martins Filho e Paulo Renato Thompson Claro. A reunião foi
conduzida por Guilherme Lunardi . Iniciando a reunião o prof. Guilherme informou que Heder
Sassone Oliveira pediu exoneração do cargo tendo em vista posse em cargo no Ministério da
Marinha, deixando desta forma de integrar o Comitê Assessor de Planejamento. A
profa.Silvana Zasso comentou que no 2º semestre de dois mil e quatorze foi instituída na Próreitoria de Graduação -PROGRAD uma comissão para acompanhamento do Plano Nacional e
Plano Estadual de Educação e em dezembro chegou à PROGRAD demanda do Plano Municipal
de Educação; informou que a servidora Michele Protasio está participando das discussões
representando a Pró-reitoria; que foi elaborado um documento base do Plano Municipal de
Educação e que esta discussão deverá ser integrada com as ações deste Comitê, assim como as
metas doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis do PNE. O prof.Luiz Nery perguntou se nos
outros Câmpus está ocorrendo discussões referentes ao PDI. Guilherme Lunardi disse que os
Câmpus estruturados como Unidades Administrativas surgiram este ano mas que, em São
Lourenço do Sul e Santa vitória do Palmar as discussões já iniciaram. A seguir foram
apresentados os resultados da pesquisa de opinião das Unidades Acadêmicas (anexo a esta
ata). Durante a apresentação a servidora Sirlei questionou o dado apontado no C3 de falta de
apoio financeiro para eventos, já que a PRAE atua com bastante ênfase neste apoio aos
discentes. O porf.Artur observou que turno de funcionamento do curso influenciou na
avaliação referente ao horário de funcionamento da Biblioteca, onde os cursos diurnos
consideraram o horário bom ao contrário dos cursos noturnos. O prof.Piccoli disse haver um
descompasso entre a coordenação dos cursos e a PROGRAD no que concerne a distribuição de
salas de aula pois para resolver problemas de alguns alunos turmas que inicialmente ofereciam
trinta vagas, por exemplo, acabam superlotadas e ministradas em uma sala que não comporta
a capacidade da turma. A profa.Sandra argumentou que com referência aos aulas práticas os
alunos da Medicina dependem muito da estrutura do HU e dos Postos de Saúde do Município.
A profa. Luciana perguntou se foi feito um ranking dos itens que mais apareceram como
fragilidades e potencialidades. Guilherme Lunardi respondeu que não, mas que é interessante
de fazer este levantamento. A seguir foi discutida qual a melhor forma de trabalhar os eixos,
ficando acertado que como foi feito quando da elaboração do atual PDI o comitê será dividido
em grupos. Nada mais havendo a tratar nesta reunião o encontro foi encerrado as dezesseis
horas, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rosaura Alves da Conceição
que atuei como secretária e por Guilherme Lunardi que coordenou a reunião.
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