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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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: Claudio Paz 
de Lima, Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, 
Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues, Paulo Renato Thompson Claro, 
Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai da Costa Silva, Silvana Maria Belle 
Zasso e Wilson Oliveira Júnior. Ausências justificadas: Adriana Kivanski de 
Senna, Diretora do Campus de Santa Vitória do Palmar, Antonio Carlos 
Sampaio Dalbon, Guilherme Lunardi, Eliza Antonini Schroeder, Mozart Tavares 
Martins Filho, Ronaldo Piccioni Teixeira e Sirlei Nadia Schirmer. Participou da 
reunião Marisa Musa Hamid representando a SEaD. A reunião teve início com 
Paulo Renato informando que Coordenador do Comitê Mozart Tavares Martins 
Filho não estaria presente à reunião por estar em Brasília a serviço da 
Instituição. A seguir Wilson passou a apresentar as contribuições recebidas 
que passaram a ser debatidas utilizando a mesma metodologia da reunião 
anterior, ou seja, seriam analisadas uma a uma e, as que fossem pertinentes, 
seriam imediatamente incorporadas à proposta do PDI 2015/2018. Após ampla 
discussão foram aceitas as seguintes inclusões,alterações e exclusões no 
texto: Substituir o termo “administração” por “gestão” nos seguintes eixos: 
Eixo Gestão da Informação: objetivo 2, estratégia 2: “Aprimorar o sistema 
informatizado de gestão de bibliotecas”; Eixo Gestão de Pessoas: objetivo 4, 
estratégia 6: Propiciar a formação dos servidores em cursos de graduação e 
pós-graduação lato e stricto sensu em gestão universitária e gestão pública; 
Eixo Gestão Ambiental: objetivo 2, estratégia 5: Incorporar os temas da 
sustentabilidade nas ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão. EIXO 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO: objetivo 2 retirar “de informação”  passando a 
redação a ser “Qualificar o Sistema de Bibliotecas (SiB)”; Estratégia 4: corrigir a 
sigla onde consta SIB, alterar para SiB. EIXO GRADUAÇÃO: Objetivo 3, 
estratégia 2-  alterar de “Criar uma central de estágio” para ”Institucionalizar 
os estágios curriculares”.   PROGRAMA 8: incluir a PROGRAD como 
responsável; PROGRAMA 9: alterar de: “Promover as relações entre a 
comunidade acadêmica e a sociedade através da troca de saberes acadêmicos 
e populares tendo por consequência a produção e a democratização do 
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 
Universidade” para “Promover a integração da universidade com os demais 
setores da sociedade por meio do desenvolvimento de processos sociais e 
acadêmicos que tenham impacto na formação do estudante de forma 
interdisciplinar e indissociável do ensino e da pesquisa” PROGRAMA 10 – 
Inclusão da PROPESP como responsável; PROGRAMA 20: alterar de 
“Qualificar os serviços de acesso, segurança, confiabilidade e agilidade da 
Informação” para  “Qualificar os sistemas, os serviços de acesso, a segurança, 
a confiabilidade e a agilidade da informação”; PROGRAMA 23: Programa 



Institucional de Qualidade Ambiental, Finalidade: Promover a qualidade 
ambiental em todos os espaços da Universidade, considerando o uso e o 
consumo dos recursos de forma ecoeficiente. Responsável: Gabinete do 
Reitor e Pró-Reitoria de Infraestrutura” alterar para: Programa Institucional de 
Gestão Ambiental; Finalidade: Articular ações no âmbito do Sistema de 
Gestão Ambiental da Universidade, propiciando as condições necessárias para 
o planejamento e a execução transversal de projetos socioambientais. 
Responsável: Comitê Diretor de Gestão Ambiental (CD-SGA), Secretaria 
Integrada de Gestão Ambiental (SIGA). PROGRAMA 25: Inclusão da SEaD 
como responsável. Tendo em vista a criação do Eixo Gestão Ambiental foi 
discutido e aprovado o texto de apresentação do referido eixo. Nada mais 
havendo para ser discutido, as dezessete horas foi encerrada a reunião e 
lavrada a presente ata que vai assinada por mim Rosaura Alves da Conceição 
que secretarie a reunião e Paulo Renato Thompson Claro que a coordenou.  
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de informações (CONSOLIDAR EIXO GESTÃO DA INFORMAÇÃO???) 


