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REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, no miniauditório no Câmpus de Santa Vitória do Palmar integrantes do COMITÊ ASSESSOR DE
PLANEJAMENTO reuniram-se com a comunidade universitária e representantes da sociedade da
Santa Vitória do Palmar com o objetivo da apresentar a proposta de PDI 2015/2018 e incentivar a
participação na consulta disponível no site www.pdi.furg.br. Representando o Comitê estavam
presentes: Cláudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder, Guilherme Lerch Lunardi, Marcelo
Vinícius De La Rocha Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, Paulo Renato Thompson Claro,
Ronaldo Piccioni Teixeira, Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai da Costa Silva, Sirlei Nadia
Schirmer, Vinícius Menezes de Oliveira e Viviane Costa Touguinha Bauer. Participaram da
reunião a Diretora do Campus SVP, Profa. Adriana Kivanski de Senna, a Secretária Municipal de
Turismo da Prefeitura da SVP, Sra.Kátia Duarte , o vereador da SVP Sr. Roberto Carlos Oliveira
da Silveira, 13 docentes, 6 técnicos administrativos, 15 discentes e 6 trabalhadores terceirizados.
Iniciando a reunião a Profa.Adriana agradeceu a presença da Secretária de Educação do
Município de Santa Vitória do Palmar, Sra. Kátia Duarte e do vereador Roberto Carlos Oliveira da
Silveira, que também é aluno da FURG em SVP, dos servidores, discentes e trabalhadores
terceirizados. Explicou que o Comitê Assessor de Planejamento apresentaria a proposta de PDI
2015/2018 e que, na semana que vem haverá uma reunião da comunidade universitária do
Campus SVP onde a proposta será discutida pelo grupo e posteriormente encaminhada as
sugestões que julgadas pertinentes; a seguir passou a palavra ao Pró-reitor de Planejamento e
Administração e Coordenador do Comitê Assessor de Planejamento Mozart Tavares Martins Filho.
Mozart agradeceu a presença de todos, e iniciou a apresentação com o Relato Histórico da
Construção do PDI e explicou a composição do comitê Assessor de Planejamento. Salientou a
necessidade da criação da Comissão Interna de Avaliação e Planejamento no Câmpus de SVP; a
elaboração de Programas Específicos para o atendimento das demandas dos Campi fora da sede
de maneira eficaz e a preocupação da Universidade com a integração dos trabalhadores
terceirizados. Apresentou a página do PDI 2015/2018 que pode também ser acessada pela página
da FURG e informou que o site está aberto para o recebimento de sugestões até o final de
outubro ressaltando a importância da participação de todos. A seguir passou a palavra ao Paulo
Claro que fez uma pequena exposição da Proposta do PDI/2015/2018, lembrando da importância
de que o grupo leia com atenção a proposta na íntegra, discuta e apresente sugestões que serão
discutidas por todo o Comitê Assessor de Planejamento que finalizará a proposta que será
encaminhada ao Conselho Universitário. Foi aberto espaço para questionamentos e
esclarecimentos de dúvidas. A primeira questão levantada disse respeito sobre quais são os
objetivos estratégicos definidos no PDI. Mozart explicou que todos os objetivos constantes no PDI
são estratégicos e estão distribuídos pelos onze eixos temáticos; que o que definirá quais serão
executados primeiro serão os Planos de Ação. Vinícius salientou a importância da divisão em
eixos temáticos citando como exemplo a inclusão dos eixos de inovação tecnológica e gestão da
informação. Também foi questionada a consolidação do Campus de SVP que já está
apresentando dificuldades na expansão das turmas. Mozart comentou que a construção de novo
pavilhão de salas de aula esbarrou na concessão de licença ambiental mas que a Universidade
está tratando do assunto e que obras de infraestrutura como estacionamento e passarelas foram
licitadas e não houve empresas interessadas. Quanto a permanência dos alunos nos cursos
informou que várias medidas tem sido tomadas buscando entender os motivos e solucionar a
evasão. Paulo Claro ressaltou que na elaboração da proposta, o Comitê procurou colocar ações
que contemplem o desenvolvimento dos cursos e dos Campus e ressaltou a importância da

contribuição de todos na construção do PDI; que, ao estudarem o documento perceberem algo
que seja necessário e não esteja previsto, que por favor, encaminhem sugestão. Levantadas
questões sobre o transporte até o Campus, a Profa.Adriana lembrou que o transporte é um
problema municipal e que a Universidade tem gestionado junto à Prefeitura Municipal de Santa
vitória do Palmar melhorias no serviço ofertado. Foi comentado o baixo índice de participação nas
avaliações e Mozart disse que a informatização foi feita na tentativa de facilitar o acesso e,
surpreendentemente, a participação foi menor do que quando eram entregues questionários
impressos para ser respondidos; que a FURG vêm propiciando espaços para o envolvimento e
participação de todos e espera que a comunidade se conscientize da importância de sua
participação. Vinícius deu um depoimento sobre as dificuldades que enfrentou como aluno da
primeira turma do curso de Engenharia de Computação e pediu aos alunos que se
tranquilizassem pois o Campus de Santa Vitória do Palmar está sendo estruturado e que as
dificuldades aos poucos irão sendo vencidas. Eliza falou da importância dos alunos participarem
das instâncias de representação previstas para os discentes em Comissões, Conselhos e
Comitês, relatando sua experiência como discente no comitê Assessor de Planejamento. O
servidor municipal Alessandro tendo recebido a informação de que o licenciamento ambiental
necessário para as construções no Campus de SVP é de responsabilidade da Prefeitura Municipal
comprometeu-se a auxiliar na verificação dos trâmites. Mozart agradeceu a ele a oferta da
colaboração e à Profa. Adriana pelo espaço concedido ao Comitê Assessor de Planejamento para
que pudesse apresentar a proposta do PDI 2015/2018 à comunidade de SVP e ratificou a
importância da contribuição de todos na construção do documento final. Às dezesseis horas e
quarenta minutos foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por mim,
Rosaura Alves da Conceição, que a secretariei e Mozart Tavares Martins Filho que coordenou a
reunião.
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