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Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 
Estuários do CIDEC – SUL no Campus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ 
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando presentes: Antonio Carlos Sampaio Dalbon, 
Claudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder, Humberto Camargo Piccoli, Luciane 
Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, 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, Silvana Maria Belle Zasso e Wilson Oliveira 
Júnior. Ausência justificada: Sandra Crippa Brandão. A reunião teve início com o 
Coordenador do Comitê Mozart Tavares Martins Filho agradecendo o trabalho realizado 
pelo Comitê na elaboração do PDI 2015/2018 que foi aprovado por unanimidade na reunião 
do CONSUN do dia onze de dezembro. A seguir Wilson passou a apresentar as sugestões 
de respostas às contribuições recebidas que após serem debatidas e aprovadas por todos 
serão enviadas às pessoas que enviaram sugestões. Logo após foi apresentada a proposta 
do sistema informatizado no qual as unidades acadêmicas, órgãos vinculados, campus fora 
da sede e pró-reitorias irão inserir as demandas para o Plano de Ação Anual. Durante a 
apresentação foram verificados ajustes que deverão ser efetuados para tornar a utilização 
do sistema mais ágil. A proposta de trabalho é de realização de duas reuniões 
apresentando o Sistema para as Comissões Internas de Avaliação e Planejamento com o 
intuito de prepará-las para serem os agentes da elaboração do Plano de Ação Anual; até o 
final da primeira quinzena de março disponibilizar o acesso ao sistema para as unidades 
acadêmicas, administrativas e órgãos vinculados para depois serem avaliados pelas Pró-
reitorias e disponibilizado à DIPLAN, responsável pela elaboração do Plano de Ação anual 
que será discutido pelo Comitê Assessor de Planejamento e encaminhado ao COEPEA. A 
profa.Silvana mencionou a dificuldade de realização da capacitação nos meses de janeiro e 
fevereiro, tradicionalmente meses de férias e a primeira quinzena de março ser dedicada 
acolhida dos estudantes. O Prof. Luiz Nery sugeriu que as capacitações sejam realizadas 
em turnos diferentes, possibilitando a flexibilidade da participação e que inicialmente, 
deveria ocorrer uma reunião com os diretores das unidades. O coordenador Mozart 
informou que por mais de uma vez foi conversado com os diretores das unidades 
acadêmicas mas disse ser interessante informar da deflagração do processo. O Prof.Piccoli 
sugeriu que os diretores sejam chamados para participar da capacitação juntamente com 
as Comissões Internas. Luiz Nery disse que as Comissões Internas de Planejamento 
precisam ter noções de planejamento para a execução do orçamento interno das Unidades 
e que seria interessante que periodicamente o Comitê Assessor de Planejamento 
realizasse reuniões em que as Comissões Internas participassem. Após ampla discussão 
ficou definido que a Diretoria de Planejamento - DIPLAN irá fazer o máximo possível para 
que as reuniões de capacitação ocorram nos meses de janeiro e fevereiro de dois mil e 
dezesseis.  Nada mais havendo para ser discutido, as quinze horas  e trinta minutos foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por mim Rosaura Alves da 
Conceição que secretariei a reunião e Mozart Tavares Martins Filho que a coordenou.  
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