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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco 
minutos, na sala Ilhas do CIDEC – SUL no Câmpus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ 
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando presentes : Claudio Paz de Lima, Guilherme Lunardi, 
Humberto Camargo Piccoli, Mozart Tavares Martins Filho, Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai 
da Costa Silva, Sandra Crippa Brandão, Viviane Costa Touguinha Bauer e Wilson Oliveira Júnior. 
Ausente com justificativa: Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues, Paulo Renato Thompson 
Claro e Vinicius Menezes de Oliveira,. Presentes a reunião como convidados 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. Passam a integrar o Comitê 
Gestor de Planejamento e presentes a reunião: Ronaldo Piccioni Teixeira Pró-reitor e 
representante da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e Adriana Kivanski 
Senna, Diretora e representante do Campus de Santa Vitória de Palmar. A reunião foi 
conduzida inicialmente por Guilherme Lunardi 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. A profa.Ana Baisch solicitou que a equipe 
da PROPESP apresentasse o resultado da discussão feita na Pró-reitoria, tendo em vista que 
precisaria se retirar mais cedo da reunião devido a compromissos na Pró-reitoria. O grupo 
presente concordou. A profa. Ana fez então a explanação das discussões sugerindo a 
separação de eixo Pesquisa e Inovação Tecnológica em um eixo para Pesquisa e outro para a 
Inovação Tecnológica;  e no objetivo 3 : estratégia 1 substituir os termos “consolidar o Núcleo 
de Inovação Tecnológica” para “atualizar a estrutura de inovação tecnológica”, tendo em vista 
que durante o período o Núcleo deixou de existir sendo transformado em Diretoria; estratégia 
5: substituir “estimular o desenvolvimento” de processos tecnológicos e registro de patentes, 
por “proteger a propriedade intelectual”; retirar a estratégia 6: fomentar a inovação 
tecnológica, por já ter sido atingida  e incluir mais três estratégias: “Incentivar a transferência 
de tecnologia para a sociedade; promover o desenvolvimento de tecnologias sociais e 
estruturar o parque tecnológico OCEANTEC. A seguir Mozart  solicitou ao Wilson que desse 
início a metodologia de discussão do Eixo Pesquisa e Inovação Tecnológica. Inicialmente foi 
proposto composição do sub-grupo de trabalho; após discussão chegou-se ao consenso de que 
deveria ser o mesmo grupo que irá discutir a Pós-graduação e que já foi formado na reunião 
anterior, faltando ainda a indicação de um discente da Pós-graduação. Tendo início a discussão 
foi acatada a sugestão da equipe da PROPESP em separar os eixos.   OBJETIVO 1: CONSOLIDAR 
A PESQUISA EM TODAS AS AREAS DO CONHECIMENTO: permanece.Estratégia 1: Qualificar 
continuamente as ações de pesquisa: retirar, o texto foi considerado muito vago. Estratégia 2: 
Incentivar a troca de experiências entre grupos de pesquisa intra e interinstitucional: 
permanece. Estratégia 3: Ampliar as linhas de pesquisa: alterar. Estratégia 4: Ampliar o 
programa institucional de bolsas de iniciação científica: permanece. Estratégia 5: Avaliar 
continuamente as demandas dos laboratórios de pesquisa: alterar, tendo sido sugerido 
substituir o termo avaliar continuamente para equipar/atualizar. Estratégia 6: Ampliar 
processos de avaliação periódica das atividades de pesquisa: alterar. Estratégia 7: Estimular 
intercâmbio entre pesquisadores: alterar, sugerido juntar com a estratégia 2. Estratégia 8: 
Incentivar o uso compartilhado de estruturas e equipamentos: permanece. Estratégia 9: 
Fomentar o desenvolvimento de grupos de pesquisa: alterar o termo fomentar, tendo sido 
sugerido consolidar. OBJETIVO 2: PROMOVER A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: permanece. 
Estratégia 1:  



Qualificar a publicação de periódicos impressos e eletrônicos: alterar a redação para que 
fique claro que refere-se à FURG; nesta estratégia foi discutido se a qualificação do parque de 
equipamentos do EDGRAF são considerados como qualificação dos periódicos impressos.  
Estratégia 2: Consolidar o repositório de produção científica: permanece. Estratégia 3: 
Incentivar o diálogo dos grupos de pesquisa com outras instituições: permanece. Estratégia 
4: Promover eventos científicos de relevância nacional e internacional: permanece.  
Estratégia 5: Divulgar a produção científica com meios e linguagens adequados ao 
entendimento da comunidade: alterar, sugestão que se faça junção com a estratégia 6 
Garantir à comunidade o retorno dos resultados das pesquisas das quais ela participa, 
verificando a redação e talvez usando o termo “estimular”.OBJETIVO 3: DESENVOLVER A 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: passa a ser o OBJETIVO 1 do EIXO INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.  
 Estratégia 1: Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): acatada a sugestão da 
PROPESP. Estratégia 2: Criar incubadoras tecnológicas: revisar, talvez c”consolidar o 
INOVATIO. Estratégia 3: Propiciar condições para desenvolvimento e transferência de 
tecnologia: passar para o objetivo 2 da Pesquisa.Estratégia 4: Ampliar o programa 
institucional de bolsas de iniciação tecnológica: permanece. Estratégia 5: Estimular o 
desenvolvimento de processos tecnológicos e registro de patentes: retirar, já consta no 
objetivo 2 da Pesquisa.. Estratégia 6: Fomentar a inovação tecnológica: retirar. Incluir as três 
estratégias sugeridas pela equipe da PROPESP : Incentivar a transferência de tecnologia para 
a sociedade;promover o desenvolvimento de tecnologias sociais e estruturar o parque 
tecnológico OCEANTEC. Ficou estabelecido que na próxima segunda-feira haverá reunião dos 
sub-grupos da Graduação e Pós-Graduação e o Comitê completo se reunirá no próximo dia 11 
de maio. Nada mais havendo a tratar nesta reunião o encontro foi encerrado às quinze horas e 

trinta minuntos, 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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