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REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Campi de São
Lourenço do Sul integrantes do COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO reuniram-se com a
comunidade universitária e representante da Secretaria Municipal de Educação Cultura e
Desporto (SMECD) de São Lourenço do Sul com o objetivo de 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, Humberto Camargo Piccoli, Luiz Eduardo Maia Nery, Marcelo Vinícius
De La Rocha Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, Paulo Renato Thompson Claro, Ronaldo
Piccioni Teixeira, Rudiclai da Costa Silva, Sirlei Nadia Schirmer e Viviane Costa Touguinha Bauer.
Participaram da reunião o Diretor do Campus SLS, Prof. Eduardo Saldanha Vogelmann,
representante da SMECD de SLS, Sra. Magda Pinho Vieira, 09 docentes, 08 TécnicoAdministrativos em Educação e 08 discentes. Dando início a reunião o Pró-Reitor Mozart
agradeceu a presença de todos, nominou os membros do Comitê presentes na reunião e saldou a
data de 15/10 como comemoração do dia do professor, registrando ser o encontro o segundo
efetuado fora do campus sede, havendo o primeiro sido realizado em 08/10/2015 em Santa Vitória
do Palmar e informou que o Comitê ainda estaria realizando seminários em Santo Antônio da
Patrulha e em Rio Grande. Dando continuidade o Pró-Reitor Mozart passou a apresentar o
resgate histórico do Planejamento Institucional representado pelos documentos: Construindo a
FURG do terceiro milênio - 1997/2000; Plano Institucional 2000/2002; Plano Institucional
2003/2006; Plano de Desenvolvimento Institucional 2007/201, Projeto Pedagógico Institucional
2011/2022 e Plano de Desenvolvimento Institucional 2011/2014. Após o relato do resgate histórico
foi apresentado a proposta preliminar do Plano de Desenvolvimento Institucional 2015/2018,
sendo esclarecido que o início do processo avaliativo deu-se a partir de 2014, havendo sido
considerado para elaboração da proposta a pesquisa de opinião realizada junto a comunidade
universitária, os seminários realizados pelas Unidades Acadêmicas; pelas Pró-Reitorias; pela
Reitoria; e pelo Campus Santo Antônio da Patrulha, bem como a avaliação das ações
desenvolvidas no PDI 2011/2014. Na apresentação da proposta preliminar de PDI 2015/2018
foram identificados os 11 eixos norteadores, as estratégias, os objetivos e os programas
institucionais transversais, sendo destacadas as propostas que consideram os campi fora da sede
e os textos de aberturas dos eixos. A apresentação foi concluída com ênfase nas próximas etapas
a serem desenvolvidas que tratam da aprovação do PDI 2015/2018 no CONSUN e elaboração em
2016 do Plano de Ação Anual, sendo ressaltado a importância da criação da Comissão Interna de
Avaliação do Campi São Lourenço do Sul e a participação crítica de todos os integrantes da
comunidade universitária e da sociedade, sendo neste momento apresentado o sítio eletrônico
www.pdi.furg.br e observado o procedimento a ser adotado aos interessados em encaminhar
observações e sugestões. Aberto o espaço para manifestação houve pronunciamento e entrega
de documento do movimento estudantil CAAULI - Centro Acadêmico de Agroecologia
Universidade Livre e MCE-SLS - Movimento Casa do Estudante. Alguns estudantes registraram a
necessidade de disponibilização de áreas experimentais para o curso de Agroecologia. A partir da
manifestação de discentes e docentes do Campi ocorreu a participação dos integrantes do Comitê
prestando esclarecimentos sobre os questionamentos, bem como contribuições que
complementaram à apresentação realizada. Ás dezesseis horas e trinta minutos foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Claudio Paz de Lima, que secretariei e
Mozart Tavares Martins Filho que coordenou a reunião.
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