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REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e quinze, às 13h45min, na sala Estuarios 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, 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, e Wilson Oliveira Júnior. Ausentes com justificativa Claudio Paz de Lima, e Paulo Renato Thompson Claro. A reunião foi conduzida pelo Pró-reitor
de Planejamento e Administração Mozart Tavares Martins Filho que iniciou o encontro
fazendo um relato do fato de a FURG ter sido escolhida pelo MEC para gerenciar a compra de
quatro embarcações denominadas de Laboratórios Flutuantes para atender às demandas das
Universidades Federais que ofertam cursos na área de Ciências do Mar sendo que, o uso e a
gestão das embarcações, será compartilhado por todas as universidades que têm interesse no
tema, sendo um instrumento multiusuário e informou que o lançamento do casco da primeira
embarcação aconteceu na semana passada em Fortaleza. Logo a seguir ressaltou a
importância da avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional para, verificando o que
conseguimos ou não realizar, elaborar o novo PDI. Sugeriu que o trabalho de revisão tenha
início pela Graduação. A profa Silvana relatou o trabalho que está sendo realizado com
referência ao Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação e informou que nos dias 15 e
16 de abril acontecerá a conferência Municipal de Educação na qual a FURG Poderá participar
com dez delegados e solicitou aos membros do comitê que puderem que se inscrevam.
Guilherme Lunardi salientou a importância de verificar os objetivos alcançados e verificar quais
as ações que queremos implementar para a Graduação na FURG, propondo objetivos e
estratégias para os próximos anos. Na sequência passou a apresentar o resumo dos
Seminários de Avaliação realizados nas Unidades Administrativas. Foram apresentados os
resultados dos seminários realizados na PROGRAD; PROPESP, PROEXC, PRAE. PROINFRA,
PROPLAD, Gabinete da Reitoria e Campus de Santo Antônio da Patrulha (resumos anexos a
esta ata). A profa.Silvana se manifestou a respeito da metodologia de trabalho dizendo que, na
sua opinião, o melhor caminho é a divisão do comitê em grupos para discussão dos eixos e
depois apresentar ao grande grupo para finalizar a discussão e redigir o texto. O Prof. Marcelo
perguntou qual o prazo que temos para realizar o trabalho. O Econ.Mozart disse que o ideal
seria ter o PDI aprovado no Conselho Universitário ainda no primeiro semestre mas que não
podemos deixar de primar pela qualidade. Marcelo então argumentou que a primeira etapa do
trabalho deve ser a avaliação do PDI para ver o que conseguimos realizar para depois ver o que
faltou e se ainda é desejo da Instituição alcançar. O prof.Piccoli reforçou este argumento
dizendo que a avaliação não faz sentido se não avaliar o próprio PDI.O prof.Luiz Nery disse que
é necessário também ver como as unidades estão e o que pretendem para o futuro. O
prof.Vinícius mencionou que no seminário da PROPESP foi apontada como fragilidade a falta
de ações para validar os instrumentos utilizados. Mozart salientou que o grande grupo tem
que se apropriar da avaliação do PDI e sugeriu que, na próxima reunião, seja feita a avaliação
das áreas por eixo e informou que na elaboração do Plano de Ação de dois mil e quinze está
previsto que as ações do PDI estejam presentes. Wilson esclareceu que o sistema de
informática criado para o preenchimento do Plano de Ação tem uma parte qualitativa onde é
informado o motivo pelo qual o indicador foi ou não foi alcançado; contêm também objetivos
e metas por anos. Foi sugerido então por Mozart que o material seja sistematizado pela
PROPLAD e convidados pessoas da Pró-reitoria envolvida para comparecer a reunião do

Comitê e colaborar na discussão. Piccoli ressaltou a necessidade da participação de
representantes dos Campi fora da sede no comitê. Nery disse que a Universidade precisa
avançar no aspecto de teleconferência o que facilitaria sobremaneira a participação de
pessoas dos outros Campus. Ficou então acertado que na próxima reunião a equipe da
PROPLAD trarão trabalho sistematizado com referência aos objetivos, metas e programas para
Início das discussões de revisão do PDI. Nada mais havendo a tratar nesta reunião o encontro
foi encerrado às quinze horas e cinqüenta minutos, 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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