
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
C3 - Centro de Ciências Computacionais

Relatório de Metas da Unidade C3 - Centro de Ciências Computacionais
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Meta

C4: Melhorar a participação do C3 em atividades de extensão

Descrição

utilizar estrutura do Escritório de Projetos para fomentar ações de extensão;
Seminários internos como divulgação das ações
Publicações em eventos
Prospectar parcerias com escolas

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurEngAutoma, CCurEngComput, CCurSistInfo, Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 5.   Promover iniciativas
voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de ações promovidas - Numérica (6.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

Como projetos de exensão tivemos no C3 no ano de 2020 23 projetos cadastrados, alguns contando com auxílio do EGP.
Pode-se observar um crescimento em relação ao ano de 2019, no qual houve 17 projetos.

No  ano  de  2020  foram organizados  mais  de  20  eventos  envolvendo  a  comunidade  externa.  Alguns  deles  de  projeção
internacional.  Um destaque  foi  o  Bracis  2020,  organizado  pela  FURG sendo o  maior  evento  de   IA  da  América  Latina.
Também ocorreram o  Pré  C3,  participação  no  Fórum do  Engenheiro  Empreendedor,  Momento  PETS,  e  as  Lives  C3.

 O  C3  Live  foi  organizado  no  C3,  o  qual   contou  com  webinars  semanais  sobre  temas  interessantes  envolvendo  a
computacao e a sociedade. Foram organizados 14 C3 Lives com diversos assuntos, transmitidos no Youtube, podendo
ser revistos no link https://www.youtube.com/playlist?list=PLHi-QiX_z1-TI-woCkQTc_I1zp2nedCL7

Um grande programa desenvolvido pela Unidade este ano foi o iTec Corona. O programa foi promovido pelo C3 e iTec e
envolveu  várias  unidades  da  furg  e  outras  instituições.  Várias  ações  visando  o  enfrentamento  do  corona  virus  foram
desenvolvidas.  Estas  podem ser   divididas  em 5  eixos  de  ataque:  Portal  de  Serviços;  Analytics;  EPIs  e  Equipamentos;
Aplicativos  e  Campanhas  de  Doações.  No  total  mais  de  300  participantes  se  envolveram  no  conjunto  de  ações
desenvolvidas.

Foram realizados também eventos associados ao Projeto Meninas Digitais e Embaixador NVIDIA no Brasil.
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Meta

COMUNICAÇÃO: Melhorar a comunicação na unidade

Descrição

Novo sistema de agendamento de laboratórios e salas de reunião
Plano de fuga em caso de incêndio (Brigada de Evacuação)
Roteiro para visitação do C3 para visitantes
Demarcação do estacionamento
Bancos dos aposentados
Revista C3

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 1 - Aprimorar a Política de Comunicação da FURG - 1.   Promover a discussão sobre a
comunicação na Universidade como ciência e fazer técnico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Bancos instalados - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Novo sistema proposto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Plano de fuga entregue à Direção - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Revista implementada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Roteiro  mapa C3 finalizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido a pandemia, algumas das atividades não foram realizadas. Entretanto outras foram incluídas.

Foi  proposto  o  C3Live.  Este  se  constituiu  de  webinars  semanais  aberto  a  comunidade  para  tratar  temas  de  atuais
relacionados  à  computação.

Também foi criado um perfil no instagram do C3, onde são divulgadas informações sobre a unidade.
Grupos  administrativos  associados  ao  bureau,  escritório  de  projetos  e  secretaria  foram  criados  a  fim  de  melhorar  a
comunicação  na  unidade.
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Meta

COMUNICAÇÃO: Melhorar a divulgação da Unidade

Descrição

Continuar atividades de interação: decoração de portas, concurso de fotografia, portas-abertas, festas comemorativas, dia
da foto.
Melhorar a divulgação da unidade - cursos e pós-graduação
Pacote de divulgação em feiras

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

adesão da comunidade em eventos - Numérica (50.00) - 1500.00 - Atendida
Avaliação de curtidas em redes sociais - Numérica (100.00) - 0.00 - Não atendida
Material editorado e impresso. - Numérica (1000.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Este ano foi bastante prejudicado quanto a atividades de interação, devido à pandemia.

Porém destacam-se algumas atividades virtuais importantes:

C3Live utilizando o canal furg YouTube
Eventos organizados pelo C3: BRACIS 2020; Workshop NVIDIA; Gurias Digitais;....
Teve a foto na escada virttual.

Foi criado perfil no instagram.
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Meta

EGP: Consolidar o Escritório de Projetos no C3

Descrição

Captar projetos de pesquisa, extensão e DT;
Captar bolsistas para atuar no escritório;
Organizar arquivo do escritório;
Divulgar EGP na Universidade;
Ampliar uso de sistemas informatizados para apoio a projetos;
Capacitar equipe do EGP em gestão de projetos e convênios;
Estreitar relação com a fundação de apoio visando mais efetividade na gestão dos projetos.

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

Proexc, Propesp, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação  Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  da
Gestão (Gab)---Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Pesquisa
(Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 12.   Estimular a captação de recursos
externos para pesquisa.
IV -  Inovação Tecnológica -  1 -  Promover a inovação tecnológica -  4.    Promover a inovação tecnológica nas unidades
acadêmicas,  nos campi  e nos municípios da região.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 3.   Fomentar a captação de recursos.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  9  -  Qualificar  a  Gestão  Orçamentária  -  4.    Expandir  a  captação  de  recursos
extraorçamentários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aumento no nr de projetos gerenciados - Porcentagem (10.00) - 50.00 - Atendida
número de bolsistas atuantes - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Número de funcionários capacitados/evento - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Número de meios de divulgação - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Número de reuniões com a Fundação/semestre - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Captar  projetos  de  pesquisa,  extensão  e  DT:  Aumentamos  o  número  de  projetos  gerenciados  pelo  EGP  em  50  %.
Tinhamos  04  projetos  em  2019  e  finalizamos  2020  com  06  projetos.

Captar  bolsistas  para  atuar  no escritório:  Começamos o  ano com dois  estagiários  e  um bolsista  de projeto  atuando no
EGP,  porém por  corte  de estágios  feito   pela  PROGEP  perdemos uma vaga.

Organizar arquivo do escritório: Organizamos o arquivo do escritório de forma remota, utilizando ferramentas na nuvem.
Porém a organização física ficou prejudicada devido a pandemia.

Divulgar EGP na Universidade: A divulgação do escritório foi realizada de forma remota, por diversos meios, entre eles a
participação de uma live organizada pelo C3; também o EGP foi apresentado para a equipe responsável por gerenciar a
unidade  Itec-Embrapii  em  implantação  nesse  ano;  além  disso  foi  apresentado  novamente  ao  C3  a  fim  de  formalizar  a
estrutura   normativa  do  EGP  com  a  aprovação  de  uma  Ordem  de  Serviço.

Ampliar  uso  de  sistemas  informatizados  para  apoio  a  projetos:  Realizados  estudos  para  utilização  de  ferramentas  de
gestão,  como  o  MS  Project.   Foram  estudadas  as  peculiaridades  das  diversas  ferramentas  de  gestão  disponíveis  no
mercado,  optando-se  pelo  uso  desse  software.  Também  foram  encaminhadas  sugestões
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de melhorias na utilização do  SISPROJ, Sistema de Gestão de Projetos mantido pela Universidade.

Capacitar equipe do EGP em gestão de projetos e convênios: a realização de cursos de capacitação ficou prejudicada em
função da pandemia.

Estreitar relação com a fundação de apoio visando mais efetividade na gestão dos projetos: Foram realizadas reuniões
com  a  Fundação  de  Apoio  da  Universidade,  a  fim  de  agilizar  os  processos  que  envolvem  execução  financeira  dos
projetos.
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Meta

INFRA: Melhoria nos espaços dedicados a laboratórios de ensino

Descrição

Aquisição de novas bancadas lab. ensino de Automação
Renovação equipamentos laboratórios ensino software
Acompanhar projeto e instalação robô no prédio itec
Ampliação de corpo técnico suporte a labs de ensino

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurEngAutoma, CCurEngComput, CCurSistInfo, Progep, Prograd, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Contratação de pessoal para lab. ensino - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Laboratórios de ensino renovados - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Prédio Itec finalizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O prédio do iTec foi finalizado.

Quanto aos laboratórios, tivemos apenas a aquisição de 7 máquinas, mesmo que se tenha pleiteado as metas fizadas.
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Meta

INOVAÇÃO: Fomentar atividades de inovação

Descrição

Fomentar  a participação do C3 em competições;
Fomentar empresas incubadas;
Consolidar empresas júnior;
Fomentar a participação dos servidores em cursos e atividades de empreendedorismo e inovação.

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV -  Inovação Tecnológica -  1 -  Promover a inovação tecnológica -  4.    Promover a inovação tecnológica nas unidades
acadêmicas,  nos campi  e nos municípios da região.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atividades realizadas - Numérica (6.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

Fomentar   a  participação do C3 em competições;  o  C3 novamente foi  destaque na Competição Braisleira  de Robótica,
bem como obteve primeiro  lugar  em outras competições como App para a  NASA,  Tecnologias de Inspeção Subsea...
Fomentar  empresas  incubadas:  implantadas  duas  empresas  Incubadas  com  sócios  que  foram  ou  são  do  C3,  e  2
empresas  residentes  com  sócios  também  oriundos  do  C3.
Consolidar empresas júnior: as empresas júnior estão em fase de consolidação. Atualmente o numero de projetos são os
seguintes: CASP  com 18 projetos   e ByteJr   com 25 projetos.
Fomentar a participação dos servidores em cursos e atividades de empreendedorismo e inovação: o C3 teve aprovado o
seu credenciamento como unidade EMBRAPII na área de Robotica e Automacao.
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Meta

PRODUTIVIDADE: implantar melhorias nos procedimentos de gestão administrativa da Unidade

Descrição

c360 - Disponibilizar serviços administrativos e acadêmicos de forma digital.
Ampliar a  seleção de processos chave para mapeamento e análise;
Ampliar  e  aprimorar  implantação  de   ferramenta  informatizada  que  permita  a  centralização  e   acompanhamento  dos
pedidos  de  serviços  internamente  na  unidade  aos  interessados;  (em  discussão  o  uso  do  sistemas.furg)
Aprimorar  acompanhamento de pedidos, priorizando os selecionados como críticos;
 Melhorar divulgação aos interessados sobre sistemática de solicitações de procedimentos.

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Meios de divulgação da nova ferramenta - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Número de processos analisados por semestre - Numérica (2.00) - 5.00 - Atendida
Serviços solicitados pela nova sistemática - Numérica (16.00) - 156.00 - Atendida
Servidores treinados para utilização - Numérica (2.00) - 5.00 - Atendida
Sistemática de acompanhamento proposta - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Em virtude da pandemia Covid19, foi  inserida uma ação para a meta produtividade, denominada C360. Essa ação visa
colocar  de  forma  remota  os  serviços  presenciais  demandados  para  a  secretaria  administrativa,  acadêmica  e
administração da unidade. Foi realizado um estudo das várias ações, culminando com um pacote de serviços disponíveis
no sistema para inserção via Sistemas FURG e também disponibilizado manual para essa inserção. Durante o ano, mais
de 150 serviços foram inseridos no sistema permitindo um acompanhamento essencialmente de forma online.

Ampliar  a   seleção de processos chave para mapeamento e análise:  Foram realizados estudos sobre os processos na
unidade acadêmica,  sendo que foram disponibilizados xx serviços de forma digital.

Ampliar  e  aprimorar  implantação  de   ferramenta  informatizada  que  permita  a  centralização  e   acompanhamento  dos
pedidos de serviços internamente na unidade aos interessados. Após estudo dos diversos processos que deveriam ser
disponibilizados de forma digital, chegou-se a um conjunto de serviços que foram disponibilizados para o formato digital,
na  secretaria  acadêmica e  administrativa.  O Sistema escolhido  foi  o  Sistemas FURG,  menu Solicitações,  adotado pela
facilidade de login  que toda comunidade alvo  já  tem cadastro,  sendo essa solicitação acolhida  pelo  NTI.

Aprimorar  acompanhamento de pedidos, priorizando os selecionados como críticos: Visto que o sistema escolhido foi o
Sistemas  FURG,  foi  possível  um  acompanhamento  em  tempo  real  das  solicitações,  facilitando  a  comunicação  entre
solicitante  e  equipe  interna.

 Melhorar  divulgação  aos  interessados  sobre  sistemática  de  solicitações  de  procedimentos.  Foram  vários  os

8 17/



Relatório de Metas da Unidade C3 - Centro de Ciências Computacionais
Unidade é responsável pela meta

meios de divulgação da sistemática utilizada, começando-se pela apresentação no Conselho do C3, por email na lista de
funcionários do C3, em reunião do PPGComp, na Live C3, nas redes sociais e página na internet do C3 e na página da
FURG.

Sobre treinamento foi elaborado um manual, disponibilizado no site do C3, e toda a equipe administrativa está habilitada
para uso do sistema.

9 17/



Relatório de Metas da Unidade C3 - Centro de Ciências Computacionais
Unidade é responsável pela meta

Meta

RUMOAO5 Acompanhar avaliações no  curso de Sistemas de Informação

Descrição

Trabalhar na avaliação do Enade 2020
 Acompanhar mecanismos de avaliação dos cursos

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurSistInfo, Prograd, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atividades de acompanhamento realizadas - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Foi  realizado  um  grande  trabalho  de  preparacao  dos  estudantes  e  o  curso  obteve  nota  4.  Grande  vitória!  O  trabalho
envolveu  oficinas,  encontros  com  professores,  preapração  do  sistema,  dentre  outros.

10 17/



Relatório de Metas da Unidade C3 - Centro de Ciências Computacionais
Unidade é responsável pela meta

Meta

RUMOAO5: Concluir Reforma Curricular EAUTO

Descrição

Unificar currículo com a Ecomp.
Participação em Forum Nacionais como SBA e INEP

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurEngAutoma, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Currículo novo finalizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Participação em eventos - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

o NDE participou dos principais eventos da área no Brasil.

Quanto a reformulação do curriculo foi proposta readequação envolvendo aproximação com a pós-graduação.
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Meta

RUMOAO5 Melhorar a interação do Curso de SI com o mercado de trabalho

Descrição

Montar um sistema online com um banco de oportunidades de estágio (Bureau/C3)

Manter sistemática para acompanhamento dos estágios (visitas e atualização BD)

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurSistInfo, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Banco de dados implementado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Número de interações realizadas  por bimestre - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Montar um sistema online com um banco de oportunidades de estágio (Bureau/C3): este sistema não foi implementado
por questões de prioridade de desenvolvimento do bureau em epoca de pandemia.

Manter sistemática para acompanhamento dos estágios (visitas e atualização BD): também esta ação foi prejudicada pela
pandemia.
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Meta

RUMOAO5: Melhorar acompanhamento dos estudantes

Descrição

Buscar mecanismos para melhorar comunicação com as turmas;
Promover acompanhamento da saúde dos estudantes.

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurSistInfo, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Ações Afirmativas (Prae)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 2.   Criar a política de enfrentamento à evasão e retenção
nos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Estudantes  acolhidos/encaminhados - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Ferramentas implementadas - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Foram  realizadas  várias  ações  associadas  ao   enfrentamento  ao  distanciamento  social.  Dentre  elas  pode-se  citar  a
criacao  de  perfil  no  injstagram,  a  criacao  de  grupos  de  turma  associado  aos  tutores,  a  criação  do  c3Live;  ações  de
acompanhamento dos coordenadores junto aos estudantes.A FURG também realizou atividades de  webinar e lives para
aproximação com os estudantes. Entretanto a pandemia dificultou muitas das possíveis ações de aproximação.
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Meta

RUMOAO5: Melhoria qualidade curso de Graduação ECOMP

Descrição

Elevar a média do ENEM dos alunos ingressantes
Aprimorar Espaços Colaborativos
Criar novo programa de tutoria/College
Elevar os percentuais de presença e de aprovação dos alunos de chamadas subsequentes
Testar alternativas ao Prima
Elevar os percentuais de presença e de aprovação dos alunos repetentes da 1ª serie
Participar de Fóruns Nacionais como SBC

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurEngComput, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aumento aprovação alunos repetentes 1ª série - Porcentagem (10.00) - 0.00 - Não atendida
Aumento média alunos subsequentes - Numérica (10.00) - 17.00 - Atendida
Aumento média ingressantes - Porcentagem (10.00) - 0.00 - Não atendida
Nr de novos espaços de aprendizagem - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
participação em fóruns - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
plano alternativo Prima entregue - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Programa de tutoria implantado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Quanto as metas pode-se destacar o seguinte:

Os  Espaços  Colaborativos  em  ambientes  virtuais  foram  de  suma  importância  para  a  aproximação  com  os  estudantes
neste período de pandemia.  Os tutores realizaram com primazia a interface entre os alunos e professores,  interagindo,
trazendo suas duvidas e inqueitações.

O programa tutoria/College não foi explicitamente implementado, devido ao distanciamento, mas parte da sua proposta foi
desenvolvida no âmbito dos Espaços de Aprendizagem.

Elevar os percentuais de presença e de aprovação dos alunos de chamadas subsequentes: não se conseguiu observar
esse número em função do não fechamento do semestre letivo. Colocou como referência a média dos últimos três anos
nas três disciplinas que mais reprovam, obtendo-se um aumento de 17%.

O Primario foi implementado com sucesso, tendo sido outro elemento importante para a diminuição da evasão no primeiro
ano e integração do c3 com outras unidades. Percebendo-se nos  percentuais de presença e de aprovação dos alunos
repetentes da 1ª serie.

Não foi observado um aumento da média do Enem no ano de 2020/2019.

Os coordenadores receberam apoio para participação nos  Fóruns Nacionais como SBC
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Meta

RUMOAO5 Promover melhorias no currículo do curso de Sistemas de Informação

Descrição

Promover alterações curriculares

Rever composição NDE

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurSistInfo, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Currículo revisado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nova composição NDE realizada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi  atualizada  a  composição  do  NDE,  bem  como  o  curriculo  sofreu  alterações  principalmente  tentando  aproximar  a
graduação  da  pos-graduação.
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Meta

RUMOAO5: Qualificar infraestrutura dos laboratórios EAUTO

Descrição

Consolidar Laboratório Automação

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurEngAutoma

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Bancadas de trabalho adquiridas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não foram adquiridas novas bancadas devido a restrições orcamentárias decorrentes da ausência de rubrica de capital (o
C3 não recebeu nenhum recurso de capital).
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Meta

RUMOAODOC: Melhoria do Programa de Pós Grad. em Computação

Descrição

Acompanhar as mudanças no sistema de avaliação da pós-graduação brasileira
Incentivar a qualificação de docentes para possibilitar o seu ingresso como docente permanente do PPGComp.
Fortalecer a produção científica nucleada na FURG.

Unidade Responsável

C3 - Centro de Ciências Computacionais

Unidades Envolvidas

CCurMestEngComp, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nr de ações promovidas: - Numérica (8.00) - 8.00 - Atendida

Avaliação

Acompanhar as mudanças no sistema de avaliação da pós-graduação brasileira: foi montada comissão de avaliação das
normas da capes.
Incentivar  a  qualificação  de  docentes  para  possibilitar  o  seu  ingresso  como  docente  permanente  do  PPGComp:  foram
pagas  as  inscrições  em  congressos  associados  a  eventos  de  qualis  B1  ou  superior.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: C3
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

15Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
EE - Escola de Engenharia

Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Adequação da área física de laboratórios e de setores administrativos

Descrição

*  Acompanhar  a  execução  das  obras  no  Prédio  da  Engenharia  Mecânica  projetadas:  área  para  a  máquina  cíclica  de
corrosão;  área  própria  para  guardar  os  materiais  metálicos;
*  Acompanhar o projeto e execução da área para armazenamento de agregados e disposição de resíduos de materiais
de construção e solos junto ao Prédio da Engenharia Civil;
* Acompanhar as requeridas obras de manutenção predial no Prédio da Expressão Gráfica: telhado, esgoto, brises, rede
elétrica e proteção contra descargas;
* Acompanhar o projeto e construção de uma sala requerida para guarda de materiais de limpeza do Prédio da Expressão
Gráfica;
*  Acompanhar  a  requerida  instalação  de  wi-fi  institucional  no  Prédio  da  Expressão  Gráfica;
*  Requisitar  um  sistema  de  restrição  de  acessos  a  veículos  na  garagem  do  prédio  da  Expressão  Gráfica;
* Requisitar manutenção dos condicionadores de ar dos laboratórios do Prédio da Expressão Gráfica;
* Requisitar obras para solução dos problemas de esgotamento sanitário dos banheiros da Secretaria Geral da EE;
*  Requisitar  a  instalação  de  porta  de  segurança  na  sala  de  equipamentos  de  campo  do  Laboratório  de  Engenharia
Costeira,  junto  ao  novo  Prédio  do  CENTECO;
*  Acompanhar  o  requerido  projeto  e  execução  de  sistema  de  recirculação  e  descarte  de  água  e  reforço  estrutural  do
passadiço  superior  do  pavilhão  de  modelos  do  novo  Prédio  do  CENTECO;
* Requisitar  instalação de exaustores para capelas e umidificador para sala de amostras do Laboratório de Engenharia
Costeira,  junto ao novo Prédio do CENTECO.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,  Proinfra,
Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (11.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Seja em função da pandemia, por questões orçamentárias ou outras, muitas das intervenções de infraestrutura requeridas
não tiveram efeito em 2020.
As  obras  no  Prédio  da  Engenharia  Mecânica  e  no  entorno  do  Prédio  da  Engenharia  Civil  não  foram  realizadas  nem
tiveram  evolução  em  seus  projetos,  com  isso  o  acompanhamento  ficou  prejudicado..
Dos itens de manutenção requeridos para o Prédio da Expressão Gráfica, nenhum teve efeito. Pela requisição, uma visita
técnica  aos  ares  condicionado  foi  realizada,  mas  a  manutenção  não  teve  efeito.  O  projeto  da  sala  de
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guarda de materiais do mesmo prédio não nos foi apresentado. O wi-fi institucional continua com problemas neste mesmo
prédio.
Os banheiros da Secretaria Geral tiveram visita técnica por requisição efetuada, mas os problemas permanecem.
Quanto  ao  projeto  de  aproveitamento  das  águas  e  reforço  estrutural  do  passadiço  no  prédio  D  do  novo  Centeco
(Laboratório  de Engenharia  Costeira),  nenhuma expectativa nos foi  dada pela PROINFRA no presente ano.  A porta de
segurança para a sala de equipamentos do mesmo laboratório  foi  solicitada (OS 943/2020).
A solicitação da instalação dos exaustores, capelas e umidificadores não foi realizada, sendo postergada para o próximo
ano.
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Meta

Adequação da ocupação do CENTECO

Descrição

*  Implementar  área  física  para  Laboratório  de  Informática  voltado  a  simulação  numérica  para  atender  demandas  do
mestrado  em  Engenharia  Oceânica  e  mestrado  e  doutorado  em  Modelagem  Computacional;
* Verificar a possibilidade de instalação de outros laboratórios computacionais no local;
* Verificação da adequação das redes elétrica e de dados para atender as novas demandas;
* Elaborar o projeto de uma sala para seminários e defesas.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurMestEngMec, CCurMestEngOcea, CCurPGModComput, Proinfra, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  da  Informação  (Proplad)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação
(Propesp)---Programa  do  PDI  para  Infraestrutura  e  Segurança  Patrimonial  (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 17.   Qualificar a
infraestrutura dos cursos de Pós-Graduação.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
XI  -  Gestão  da  Informação  -  4  -  Qualificar  a  Tecnologia  da  Informação  -  6.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  e  as
ferramentas  para  a  realização  de  webconferências  e  de  reuniões  a  distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Tem-se outra meta prejudicada pela pandemia.
A  organização  de  laboratórios  de  informática  no  prédio  do  CENTECO  ficou  atrelada  a  ocupação  do  novo  CENTECO,
prejudicada com o contexto. Pelo mesmo motivo a verificação das redes elétrica e de dados não foi solicitada, da mesma
forma o projeto de sala para seminários e defesas. São ações postergadas para o próximo ano.
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Meta

Apoiar docentes e TAEs na proposição de projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica e prestação de serviços

Descrição

*  Ampliar  a prospecção de projetos de extensão que visem maior  integração da Escola de Engenharia com a iniciativa
privada,  orgãos públicos e a comunidade;
* Prospectar editais de fomento à pesquisa e à inovação tecnológica;
* Prospectar oportunidades de prestação de serviços para empresas, empregando-se da capacidade técnica instalada na
Unidade;
* Prospectar maior interação entre os laboratórios da EE e os Centros de Inovação criados na FURG;
*  Instruir  docentes  e  TAEs  quanto  a  dinâmica  de  proposição  de  projetos  no  âmbito  da  Escola  de  Engenharia  e  pró-
reitorias.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

Proexc, Propesp, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação  Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na
Extensão  (Proexc)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pesquisa  (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 12.   Estimular a captação de recursos
externos para pesquisa.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 2.   Incentivar ações de pesquisa que
reforcem a relação da Universidade com os demais setores da sociedade.
IV  -  Inovação Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação tecnológica  -  2.    Viabilizar  a  realização de projetos  de inovação
tecnológica  e  de tecnologia  social.
IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  2.    Mapear  a  oferta  da  capacidade
tecnológica  da  Universidade  e  a  demanda  das  empresas  e  indústrias  da  região.
IV - Inovação Tecnológica - 4 - Fortalecer a interação Universidade-Empresa - 3.   Prospectar oportunidades de fomento
para projetos de interação Universidade-Empresa.
IV - Inovação Tecnológica - 4 - Fortalecer a interação Universidade-Empresa - 4.   Definir processos ágeis para incentivar
a interação Universidade-Empresa.
IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  5.    Apoiar  as  atividades  do  Parque
Científico  e  Tecnológico  do  Mar  (Oceantec).
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 5.   Promover iniciativas
voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 6.   Divulgar ações de
extensão nos diversos meios de comunicação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

projetos com financiamento externo - Numérica (15.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A retração de atividades no presente ano, em função da pandemia, restringiram oportunidades de financiamento público e
privado de projetos. Mesmo assim 3 novos projetos com financiamento (2 de pesquisa e 1 de extensão) foram aprovados
pelo Conselho da EE no presente ano. Tem-se ciência projetos aprovados em editais públicos por docentes da Unidade,
mas que não foram ainda inseridos no SISPROJ e aprovados no âmbito da Unidade Acadêmica.
Um maior interação de nossos laboratórios com os centros de inovação criados na FURG foram pautados pela Direção da
EE.
Sob  demanda,  os  docentes  e  TAEs  estão  sendo  instruídos  quanto  ao  trâmite  de  projetos  internamente  à
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Unidade e na FURG.
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Meta

Aquisição de equipamentos de informática

Descrição

*  Acompanhar  o  pedido  de  equipamentos  de  informática  (desktops)  para  completar  capacidade  de  Laboratórios  de
Expressão  Gráfica;
* Acompanhar o pedido de equipamentos de informática (desktops) para Laboratório de Produção;
* Acompanhar a aquisição do complemento de equipamentos de informática (desktops) necessários para os laboratórios
de ensino previstos no projeto do curso de Engenharia de Produção no Campus SAP;
*  Acompanhar  os  pedidos  e  requerer  novas  demandas  de  equipamentos  de  informática  (desktops)  para  salas  de
permanência  de  professores  e  TAEs;
* Acompanhar o pedido de novas memórias (8Gb) para equipamentos (desktops) de laboratórios de ensino do Prédio da
Expressão Gráfica;
* Requisitar a aquisição de lousa interativa "Touch Screen" de 80 polegadas para sala EG205;

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP,  Proiti/CGTI,  Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Infraestrutura  e  Segurança
Patrimonial  (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

computadores adquiridos - Numérica (75.00) - 32.00 - Parcialmente atendida
lousa requerida - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
memórias de computadores adquiridas - Numérica (85.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A  Unidade  foi  atendida  somente  com  32  computadores.  Destes,  5  foram  destinados  ao  laboratório  incompleto  da
Expressão Gráfica e 25 compõe um dos dois laboratórios de informática destinados ao curso de Engenharia de Produção
em SAP.
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Meta

Avaliação das condições de equipamentos em laboratórios

Descrição

*  Atualizar  o  inventário  das  condições  de  equipamentos  dos  laboratórios  da  unidade,  identificando:  condição  de
funcionamento,  necessidade  de  manutenção  e  de  calibração,  custos  envolvidos  e  fornecedores  dos  serviços  de
manutenção.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Com  todas  as  dificuldades  de  acesso  aos  laboratórios,  inerentes  à  pandemia,  tal  atualização  do  inventário  não  foi
promovida.
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Meta

Capacitação de servidores

Descrição

* Incentivar a participação de servidores em cursos de capacitação oferecidos pela PROGEP, abrangendo servidores do
campi fora de sede;
*  Propor  novos  cursos  de  capacitação  por  parte  da  PROGEP:  treinamento  de  brigadista  de  incêndio,  boas  práticas  de
segurança  em laboratórios,  manuseio  de  produtos  químicos;
* Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2021.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

cursos propostos - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
servidores capacitados - Numérica (15.00) - 15.00 - Atendida

Avaliação

Os docentes tiveram a divulgação das oportunidades de cursos promovidos pela PROGEP.
O curso de brigadista de incêndio foi solicitado.
O PDP 2021 foi elaborado e enviado à PROGEP.
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Meta

Consolidação do Espaço de Aprendizagem Colaborativa na Unidade

Descrição

* Encaminhamento à PROGRAD do plano de trabalho da Sala de Aprendizagem Colaborativa da Escola de Engenharia
para 2020;
* Completar a infraestrutura da Sala de Aprendizagem Colaborativa da EE (mobiliário, pintura, rede elétrica);
* Seleção de monitores para 2020;
* Manter a discussão sobre diretrizes de funcionamento da Sala.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv, CCurEngCivCosPor, CCurEngCivEmp, CCurEngMec, CCurEngMecEmp, CCurEngMecNav, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  2  -  Promover  a  melhoria  do  desempenho  acadêmico  do  estudante  -  1.    Promover  ações
mediadoras  (tutoria  e  monitoria)  e  projetos  inovadores  relacionados  ao  ensino  e  à  aprendizagem.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  2  -  Promover  a  melhoria  do  desempenho  acadêmico  do  estudante  -  4.    Incentivar  a
participação  dos  estudantes  nas  ações  e  nos  projetos  de  apoio  e  acompanhamento  pedagógico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (4.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O plano de trabalho da Sala (Espaço) de Aprendizagem Colaborativa foi encaminhado à PROGRAD no início do ano.
Neste mesmo período algumas ações de melhoria da sala O8 (como pintura) foi realizada. Outras não tiveram efeito por
conta da redução de atividades em virtude da pandemia.
Em  número  de  5  monitores  foram  selecionados  e  contratados  pela  PROGRAD,  vindo  a  atender  as  disciplinas  de
Mecânica  Geral,  Resistência  dos  Materiais,  Mecânica  dos  Sólidos,  Fenômenos  de  Transporte,  Termodinâmica  e
Eletricidade  e  Magnetismo.
Com o ensino online, o projeto recebeu a adequação necessária, passando a incorporar o termo "espaço" no nome. Os
monitores  prestam  apoio  por  meio  virtual  aos  estudantes  das  disciplinas  elencadas.  A  discussão  de  diretrizes  de
funcionamento  foi  mais  voltada  ao  formato  no  período  emergencial.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidação do novo curso de Engenharia de Produção no Campus SAP

Descrição

*  Acompanhar  junto  a  PROGEP  o  preenchimento  do  quadro  docente  previsto  para  o  curso  (concursos  com  docentes
ainda  não  nomeados);
* Articular junto a PROGEP a contratação de 2 TAEs de laboratório ou alternativas;
* Requisitar a aquisição da bibliografia básica ao funcionamento do curso;
*  Acompanhar os pedidos de equipamentos para laboratórios de informática,  sistemas produtivos e ensaios mecânicos,
metalurgia e metalografia;
* Acompanhar os pedidos de mobiliário para os laboratórios;
* Apoiar a formação da representação estudantil do novo curso.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CoorCurEngProdSAP, Prae, Progep, Proplad, SIB

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Consolidação  dos  Campi  fora  do  município  de  Rio  Grande  (Gab)---Programa  do  PDI  para
Desenvolvimento  do  Estudante  (Prae)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação  cidadã  do  estudante  -  3.    Promover  ações  que  estimulem  o
sentimento  de  pertencimento  dos  estudantes  com  seus  cursos  e  com  a  Universidade.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 1.   Atender às necessidades de acervo bibliográfico dos
cursos de Graduação e Pós-Graduação.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  10  -  Consolidar  a  estrutura  dos  campi  situados  fora  do  município  de  Rio  Grande  -  3.
Consolidar  a  infraestrutura  do  campus  SVP,  SAP  e  SLS.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (6.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

O  curso  de  Engenharia  de  Produção  da  Escola  de  Engenharia,  do  Campus  SAP  está  em  seu  segundo  ano  de
funcionamento.  Neste  sentido  foram  movidas  ações  visando  sua  implantação  plena  e  consolidação.
Tem-se  feito  o  acompanhamento  da  integralização  do  quadro  docente  previsto,  em  particular  no  que  diz  respeito  a
homologação  dos  resultados  do  concurso  com  duas  vagas,  que  no  momento  ainda  segue  judicializado.
Já para os cargos de TAEs previstos para atuação nos futuros laboratórios não se tem uma perspectiva de contratação,
dada as limitações para tal no momento.
A bibliografia requerida tem sido alimentada no Sistema do Sib a partir dos docentes, sob a supervisão da coordenação
do curso.
Foram  recebidos  25  computadores  com  vista  a  equipar  um  dos  laboratórios  de  informática  previstos.  Demais
equipamentos  para  os  laboratórios  do  curso  estão  sendo  requeridos,  com  participação  ativa  de  docentes  do  curso  no
auxílio  a  essas  futuras  aquisições.  Neste  mesmo  sentido  tem  sido  requeridos  os  mobiliários  para  estes  laboratórios.
O curso já tem seus representante estudantis.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Construção de modelos físicos e bancadas didáticas

Descrição

* Apoiar a construção de modelos físicos a serem empregados em ensino e pesquisa na Unidade;
* Apoiar a construção de bancadas didáticas destinadas a atividades de ensino na Unidade.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP,  Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

bancadas didáticas - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
modelos físicos - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A construção de modelos físicos e bancadas didáticas tiveram dificuldades com todas as restrições da pandemia. Mesmo
assim cabe registro a construção da bancada pneumática e do túnel de vento no Laboratório de Sistemas Térmicos, e de
uma  nova  bancada  para  eletrotécnica  pelo  Núcleo  de  Eletricidade  e  Eletrotécnica.  As  outras  propostas  foram
postergadas.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de novos Grupos de Pesquisa vinculados à Unidade

Descrição

* Incentivar docentes a formalizar a criação dos grupos junto ao Diretório de Pesquisa do CNPq;
* Tramitar a certificação dos Grupos de Pesquisa junto a Universidade.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurMestEngMec, CCurMestEngOcea, CCurPGModComput, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  4.    Criar  condições  para  o
desenvolvimento  de  grupos  de  pesquisa  e  interação  entre  eles.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

grupos de pesquisa criados - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi  criado  e  aprovado  no  Conselho  da  EE  o  grupo  de  pesquisa  N2E  -  NÚCLEO  DE  PESQUISA  EM
ELETROELETRÔNICA  E  ENERGIAS.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de novos laboratórios na Unidade

Descrição

* Formalizar a criação de novos laboratórios no âmbito da Unidade

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)---
Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pesquisa  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação
(Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.
II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 17.   Qualificar a
infraestrutura dos cursos de Pós-Graduação.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 5.   Incentivar pesquisas interdisciplinares e colaborativas na instituição.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 5.   Promover iniciativas
voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

laboratórios criados - Numérica (6.00) - 1.00 - Não atendida

Avaliação

Foi criado e aprovado no Conselho da EE o LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - LINTEC, ligado ao Núcleo
de Eletricidade e Eletrotécnica.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de novos Programas de Programas de Pós-Graduação na Unidade

Descrição

* Construção de um APCN para criação de novo programa de pós-graduação stricto sensu na área de Engenharia Civil;
* Realizar um estudo para criação de um programa lato sensu em Engenharia de Manutenção.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 2 - Ampliar a oferta de cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 1.   Articular iniciativas
para a criação de cursos de Pós-Graduação stricto sensu em todos os campi.
II - Ensino de Pós-Graduação - 3 - Ampliar e qualificar os cursos de Pós-Graduação lato sensu - 3.   Estimular a criação
de cursos com as demandas da sociedade em todos os campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Nenhuma das duas ações propostas teve efeito no ano de 2020.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Destinar o acervo da Biblioteca Setorial da Engenharia Oceânica

Descrição

* Dar a destinação final  às obras não recebidas pelo SIB;
*  Construir  e  por  em  prática  o  projeto  com  ICHI  e  Arquivo  Geral  da  FURG  para  a  digitalização  e  guarda  do  acervo
cartográfico

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

ICHI, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  da  Informação  (Proplad)---Programa  do  PDI  para  Gestão  do  Acervo  Bibliográfico
(Prograd)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 1.   Atender às necessidades de acervo bibliográfico dos
cursos de Graduação e Pós-Graduação.
XI - Gestão da Informação - 4 - Qualificar a Tecnologia da Informação - 9.   Desenvolver e implementar uma política de
preservação digital das informações da Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em  virtude  da  pandemia  e  da  necessidade  de  ações  presenciais  para  atingimento  da  meta,  estas  foram  suspensas.
Pretende-se  retoma-las  assim  que  possível.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaboração do Planejamento da EE

Descrição

* Elaboração de Plano de Ação 2021, discriminando metas, responsáveis e cronograma de execução;
*Elaboração de um planejamento de médio prazo da Unidade (Plano Quadrianual 2021-2024);
*Promover a escolha de membros da Comissão Interna de Avaliação e Planejamento (CIAP) para o biênio 2021-2022.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 4.
Estimular a elaboração e o acompanhamento dos planos de ação seguindo o PDI.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 7.
Fortalecer a atuação das Comissões Internas de Avaliação e Planejamento (CIAPs) nas Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O plano de ação 2021 ainda não foi demandado pela PROPLAD.
A ideia de um planejamento de médio prazo para a Unidade continua em pauta, mas em função do contexto e do grande
envolvimento de membros da CIAP com outras demandas, foi postergado.
Ainda em 2020 pretende-se promover a escolha de membros da CIAP para o biênio 2021-2022.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Inserção dos alunos de cursos da Unidade em oportunidades nas áreas de empreenderismo e inovação tecnológica

Descrição

* Aproximar discentes da EE a iniciativas DIT e Inovatio nas áreas de empreendedorismo e inovação tecnológica;
* Estimular a criação de empresas para incubação;
* Apoiar as empresas juniores instaladas na Unidade.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP,  Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Desenvolvimento  do  Estudante  (Prae)---Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação
Tecnológica  (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 2.   Ampliar as ações de
empreendedorismo e incubação de empresas nos cursos de Graduação e Pós-Graduação.
IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 4.   Fortalecer as atividades
das Empresas Juniores.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação cidadã do  estudante  -  7.    Promover  ações  de  qualificação na
perspectiva  da  inserção no  mundo do  trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
empresas juniores apoiadas - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

A  aproximação  da  DIT  e  Inovatio  com  acadêmicos  da  Escola  de  Engenharia  foi  pautado,  entretanto  nenhuma  ação
concreta  foi  realizada.
Não se promoveu estímulo a incubação de empresas na Universidade.
As empresas juniores junto à EE foram apoiadas na medida em que geraram demandas.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Medidas de segurança pessoal e patrimonial

Descrição

* Requisitar a verificação do funcionamento sistemas de proteção contra incêndio existentes nos prédios dos laboratórios;
* Requisitar a instalação de sistemas de monitoramento e alarme em prédios da Unidade.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  1.    Ampliar  o  sistema  de  monitoramento
eletrônico.
IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Foram requisitadas a verificação dos sistemas de proteção a incêndio e a instalação de alarmes. O prédio da Expressão
Gráfica foi contemplado com alarme.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhorar a comunicação interna e externa da Unidade através do site da Escola de Engenharia

Descrição

*  Aumentar  a  funcionalidade  do  site,  elencando  as  várias  possibilidades  de  divulgação  de  informações  (notícias,
documentos,  projetos  de  graduação,  links  com páginas  dos  professores,  laboratórios,  PETs,  dos  cursos  de  graduação,
dos  PPGs e  etc...)  através  do  mesmo;
* Apoiar a criação de sites específicos de cursos e laboratórios;
* Propiciar a capacitação de servidores na criação e manutenção dos sites.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP,  Progep,  Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).
XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 3.   Desenvolver ou aprimorar ferramentas de gestão
e  acesso  da  informação,  atendendo  aos  princípios  da  eficiência,  transparência,  publicidade  e  comunicação  com  a
sociedade.
XI  -  Gestão da Informação -  4  -  Qualificar  a Tecnologia da Informação -  4.    Qualificar,  continuamente,  os sistemas de
informações acadêmicas e administrativas e o e-mail  institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
servidores capacitados - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
sites criados - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O site da Escola de Engenharia teve relevante melhora na sua funcionalidade em 2020. A necessidade de comunicação
pela internet no contexto da pandemia estimulou o emprego do site como elemento de divulgação interna e externa.
Algumas iniciativas de sites de cursos e laboratórios foram relatadas, mas nenhuma delas foi concluída.
Não se oportunizou capacitação de servidores na criação e manutenção dos sites.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhoria de indicadores dos programas de pós-graduação stricto sensu da Unidade

Descrição

* Aumentar número de diplomados;
* Aumentar número de publicações indexadas dos docentes com coautoria de alunos;
* Aumentar o índice H dos docentes dos programas estimulando a produção científica qualificada;
*  Realizar  auto-avaliação do PPGEO, PPGMC e PPMec e definir  ações e estratégias que permitam a melhoria  desses
indicadores;
* Prospectar novos docentes para atuar no PPMec;
* Prospectar ações de internacionalização no âmbito do PPGEO e PPMec.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngMec, CCurMestEngOcea, CCurPGModComput, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio à Publicação da Produção Acadêmica (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Pós-
Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 12.   Fortalecer o
apoio à publicação acadêmica.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (6.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

A maioria das ações foram realizadas e espera-se repercussão positiva na avaliação dos cursos.
A  pandemia  teve  seus  efeitos  sobre  as  ações  de  internacionalização  (em  particular  ações  de  intercâmbio).  Entretanto,
devido ao contexto prevê-se reflexos negativos em 2021 em vista das restrições a trabalhos experimentais e acessos a
laboratórios.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhoria nos procedimentos administrativos e acadêmicos no âmbito da Secretaria Geral

Descrição

* Melhoria no processo de comunicação com servidores e alunos da Unidade por meio do site da Unidade;
* Criar um drive de compartilhamento de documentos  aos conselheiros nas reuniões do Conselho da Unidade;
* Mapeamento das atividades realizadas pela Secretaria Geral da EE, com a elaboração de um inventário setorial e geral
dessas atividades.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)---Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 3.   Desenvolver ou aprimorar ferramentas de gestão
e  acesso  da  informação,  atendendo  aos  princípios  da  eficiência,  transparência,  publicidade  e  comunicação  com  a
sociedade.
XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.
XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 9.   Qualificar
os serviços das Secretarias Gerais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O  site  da  Escola  de  Engenharia  tem  melhorado  a  comunicação  interna  na  Unidade,  com  maior  exigência  virtual  pelo
contexto  da  pandemia.
A criação do drive compartilhamento foi pautada mas foi postergada para 2021.
O mapeamento de atividades da Secretaria Geral teve início mas foi suspenso com o início do período emergencial.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ocupação dos prédios do novo CENTECO

Descrição

* Acompanhamento junto a PROINFRA das obras complementares requeridas nos prédios (cercamento e fechamentos,
avaliação  estrutural  do  passadiço  do  prédio  D,  instalação  de  exaustores  e  capelas,  instalação  de  equipamentos  de  ar
condicionado  disponíveis,  portas  de  segurança,  melhoria  em  ferragens  das  portas);
* Requisitar manutenções prediais ainda no escopo da garantia de obra;
* Requisitar móveis e equipamentos dentro das prioridades de ocupação (cortinas, computadores, ar condicionado para
áreas de laboratório demandantes, impressora funcional, itens de cozinha, ferramentas,...);
* Planejar junto com a PROINFRA a logística de transporte de equipamentos pesados aos prédios;
* Estabelecer junto a PROINFRA as rotinas de portaria e limpeza dos prédios;
* Pleitear a conclusão do tanque de ondas do prédio B e de estruturas de apoio;
* Acompanhar a execução do projeto de recirculação de água;
* Requisitar um projeto de aproveitamento de água da chuva pelos prédios.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCivCosPor, CCurEngMecNav, Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Infraestrutura  e  Segurança
Patrimonial  (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (8.00) - 6.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A ocupação do CENTECO foi  afetada pelo contexto da pandemia, entretanto algumas iniciativas visando ocupação por
pelo menos três laboratórios tiveram efeito: Laboratório de Interaçao Fluído-Estrutura (LIFE), Laboratório de Criatividade
Empreendedora (LACE) e Laboratório de Protótipos.
Quanto  às  obras  complementares  previstas  tem-se  início  o  cercamento  externo.  Fechamentos  solicitados  estariam  na
dependência  de  aprovação  do  PPCI  dos  prédios.  Nas  demais  demandas  não  se  teve  progresso.
Segundo  informação  da  PROINFRA,  as  manutenções  decorrentes  de  garantia  de  obra  estão  sendo  relacionadas  e
demandadas  às  construtoras  responsáveis.
Na  medida  que  demandados,  com  a  ocupação  incipiente  dos  prédios,  os  mobiliários  estão  sendo  solicitados  para
distribuição  à  Unidade.
O planejamento logístico para transporte de equipamentos de maior porte para o novo CENTECO foi postergado para o
próximo ano.
As  rotinas  de  portaria  e  limpeza  dos  prédios  estão  sendo implementadas,  em acordo  com os  protocolos  estabelecidos
pela  Universidade  no  combate  à  pandemia  de  COVID-19.
A  conclusão  do  tanque  de  ondas  está  tendo  seu  projeto  revisado  pela  PROINFRA  visando  resolver  o  problema  de
impermeabilização e colocação das janelas. O projeto de recirculação de águas no momento está restrito ao tanque de
ondas.
Um  projeto  de  aproveitamento  da  água  da  chuva  para  os  prédios  do  novo  CENTECO  foi  recentemente  requisitado  à
PROINFRA.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Planejamento, organização e avaliação do ensino online

Descrição

* Levantamento de disciplinas e sua adaptação a modalidade online ou híbrida;
*  Reuniões  com  docentes  e  estudantes  sobre  o  novo  contexto  de  desenvolvimento  das  disciplinas  e  atividades
acadêmicas;
* Análise dos planos de ensino das disciplinas frente ao novo contexto e formas pedagógicas
* Implementação de tutorias junto as coordenações de cursos de graduação;
* Levantamento das atividades presenciais necessárias aos concluintes de graduação e pós-graduação;
* Pesquisa de avaliação do ensino online junto aos estudantes.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.
I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (6.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

Desde  o  mês  de  maio,  as  coordenações  de  curso  e  a  Direção,  com  apoio  dos  docentes  da  Unidade  trabalharam  na
organização  do  ensino  online  na  Escola  de  Engenharia.
Foi realizado um levantamento junto aos docentes sobre as possibilidades de ensino online e híbrido em cada uma das
disciplinas da Unidade.
Reuniões com docentes e alunos (com estes últimos na forma de lives) foram realizadas com intuito de dirimir  dúvidas
quanto ao atual  período emergencial  de estudos.
Os  planos  de  ensino  das  disciplinas  tiveram  uma  análise  diferenciada  pelas  coordenações  de  curso,  dado  o  caráter
inédito  das  possibilidades  pedagógicas  para  o  ensino  online  e  híbrido.
Foram implementadas tutorias (estudantes tutores) junto as coordenações de curso de graduação visando prestar auxílio
no ensino online para docentes e alunos.
As  atividades  presenciais  necessárias  aos  alunos  concluintes  dos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  foram
levantadas  e,  a  partir  do  estabelecimento  de  protocolos  para  uso  dos  espaços  na  FURG,  está  se  planejando  o
atendimento  destas  demandas.
Uma pesquisa  de  avaliação  do  ensino  online  feita  junto  aos  alunos  de  graduação  da  Unidade  foi  feita  e  os  resultados
analisados  e  divulgados.  A  participação  foi  significativa  (433  respondentes)  e  os  resultados  importantes  para  o
planejamento  do  ensino  online  nos  próximos  períodos  letivos.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Projetos acadêmicos especiais

Descrição

* Apoiar projetos acadêmicos estudantis: Baja, Aerodesign, DUNA e VEF, através de aporte material;
* Apoiar na participação de competições oficiais em cada área;
* Apoiar a instalação do projeto Baja junto ao Laboratório de Protótipos no novo CENTECO.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngMec, CCurEngMecEmp, CCurEngMecNav, CoorCurEngProdSAP, Proexc, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Desenvolvimento  do  Estudante  (Prae)---Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação
Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.
IV  -  Inovação Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação tecnológica  -  2.    Viabilizar  a  realização de projetos  de inovação
tecnológica  e  de tecnologia  social.
VII - Assuntos Estudantis - 2 - Promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante - 2.   Ampliar a participação
dos estudantes em atividades e projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação  cidadã  do  estudante  -  3.    Promover  ações  que  estimulem  o
sentimento  de  pertencimento  dos  estudantes  com  seus  cursos  e  com  a  Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

projetos apoiados - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Os  projetos  foram  apoiados  na  medida  das  demandas.  O  contexto  da  pandemia  inibiu  muito  a  ação  dos  grupos.  Até
mesmo  porque  as  competições  oficiais  presenciais  deixaram  de  ocorrer.
No início do ano uma reunião foi  conduzida in loco com tutor e integrantes da equipe verificando os novos espaços do
projeto Baja no novo CENTECO.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Projetos para o combate da pandemia de COVID-19

Descrição

*  Apoiar  projetos  desenvolvidos  com  a  participação  de  docentes,  TAEs  e  alunos  da  Unidade  Acadêmica  voltados  ao
combate  à  pandemia  de  COVID-19

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

C3, Progep, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação tecnológica  -  2.    Viabilizar  a  realização de projetos  de inovação
tecnológica  e  de tecnologia  social.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.
VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

projetos desenvolvidos com a participação de servidores e alunos da EE - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

A Escola de Engenharia teve importante atuação nas ações da FURG para o combate à pandemia de COVID-19. Houve
iniciativas de docentes, TAES e alunos em projetos que envolveram a criação, produção e manutenção de equipamentos
de segurança e hospitalares. Dentre os projetos cabe destacar:
- Produção de face shields em impressoras 3D, desenvolvidos via ITec Corona (em parceria com o C3)
- Produção de face shields em impressoras 3D por projeto em parceria com a ABCM (Associação Brasileira de Ciências
Mecânicas);
- Projeto e criação de modelo físico de respirador baseado em câmara de pressão negativa;
- Manutenção de camas hospitalares da Santa Casa de Rio Grande;
- Projeto e fabricação de biombo de entubação.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realização do 2º Fórum da Graduação da Escola de Engenharia

Descrição

* Organização e realização do 1º Fórum da Graduação da Escola de Engenharia buscando reunir em um dia de trabalho
a discussão de temas a definir

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP,  Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.
I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  3.    Fortalecer  a  atuação  dos  Núcleos  Docentes
Estruturantes  (NDEs).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

evento realizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação postergada para 2021.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar o 3º Forum da Pós-Graduação na Unidade

Descrição

*  Organização  e  realização  do  3º  Fórum  da  Pós-Graduação  da  Escola  de  Engenharia  buscando  reunir  em  um  dia  de
trabalho  a  discussão  de  temas  a  definir

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurMestEngMec, CCurMestEngOcea, CCurPGModComput, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 12.   Fortalecer o
apoio à publicação acadêmica.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  7.    Estimular  a
integração das  atividades  desenvolvidas  na  Pós-Graduação com as  demandas da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

evento realizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação postergada para 2021.

27 30/



Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar o IX  SEMENGO e 9o MCSul

Descrição

* Organização e realização dos eventos

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CCurMestEngMec,  CCurMestEngOcea,  CCurPGModComput,  CoorCurEngProdSAP,  Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)---Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)---
Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.
III - Pesquisa - 3 - Qualificar a divulgação da produção científica - 2.   Promover eventos científicos de relevância regional,
nacional e internacional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

eventos realizados - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação postergada para 2021.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Revisão dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação

Descrição

* Discutir nos NDEs a implementação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Engenharia e os
processos avaliativos nos PPCs dos cursos;
* Realizar estudos de como implementar a carga horária exigida em extensão no currículo dos cursos;
* Proposição de novas disciplinas optativas aos cursos.

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP,  Proexc,  Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.
I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  3.    Fortalecer  a  atuação  dos  Núcleos  Docentes
Estruturantes  (NDEs).
I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  4.    Promover  a  integração  entre  as  Unidades
Acadêmicas  para  qualificar  os  cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
disciplinas criadas - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação tem sido revisados frente às Novas Diretrizes Curriculares do Cursos
de Engenharia. Essas discussões tiveram diferente profundidade em cada um dos cursos da Unidade.
A temática da implementação da carga horária de extensão nos currículos dos cursos não teve uma discussão conduzida
internamente na Unidade, assim como não foram aprovadas novas disciplinas optativas na Unidade.
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Relatório de Metas da Unidade EE - Escola de Engenharia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Saídas de campo em disciplinas

Descrição

*  Incentivar  os  professores  na  promoção  de  um  maior  número  de  saídas  de  campo  em  atividades  curriculares  em
disciplinas  dos  cursos  de  graduação;
* Buscar a viabilidade de transporte às saídas;

Unidade Responsável

EE - Escola de Engenharia

Unidades Envolvidas

CCurEngCiv,  CCurEngCivCosPor,  CCurEngCivEmp,  CCurEngMec,  CCurEngMecEmp,  CCurEngMecNav,
CoorCurEngProdSAP,  Prograd,  Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

saidas promovidas - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em  acordo  com  o  Plano  de  Contingência  ao  COVID-19  da  Universidade  não  foram  conduzidas  saídas  de  campo  no
presente  ano.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: EE
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

28Total de metas apresentadas:

30 30/



Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
EEnf - Escola de Enfermagem

Relatório de Metas da Unidade EEnf - Escola de Enfermagem
Unidade é responsável pela meta

Meta

Acompanhamento de Egressos.

Descrição

Acompanhar  e  avaliar  o  perfil  dos  egressos  da  EEnf,  visando  reconhecer  as  necessidades  do  estudante,  bem  como
identificar  os  diferentes  espaços e  realidades que o  enfermeiro  egresso da  FURG tem ocupado,  em âmbito  nacional  e
internacional.  Além disso,  apresentar  essas  informações no  Seminário  de  Avaliação Interna  semestral.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nro. de perfis coletados de egressos acompanhados - Numérica (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Foi realizado um questionário pelo Google Forms e encaminhados a todos os egressos com vistas a acompanhar a sua
atuação  e  coletar  o  seu  perfil.  Os  resultados  deste  questionário  serão  discutidos  no  próximo  seminário  de  avaliação
interna  da  EEnf  com  vistas  a  dar  conhecimento  para  o  grupo  de  trabalho.  O  grupo  PET  Enfermagem  está  fazendo  o
levantamento  dos  egressos  de  2018  e  2019.
Em 2019 foram coletados 314 perfis de egressos. Em 2020 não houve coleta.
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Meta

Ampliação e desenvolvimento dos projetos de pesquisa com universidades regionais, nacionais e internacionais.

Descrição

Estabelecer e desenvolver projetos de pesquisa com universidades regionais, nacionais e internacionais.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de projetos de pesquisa desenvolvidos com universidades internacionais - Numérica (7.00) - 1.00 - Não atendida
Número  de  projetos  de  pesquisa  desenvolvidos  com  universidades  nacionais  -  Numérica  (5.00)  -  3.00  -  Parcialmente
atendida
Número de projetos de pesquisa desenvolvidos com universidades regionais - Numérica (3.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Projetos regionais:

1)  REPRESENTAÇÕES  SOCIAIS  DE  UNIVERSITÁRIOS  ACERCA  DA  PANDEMIA  COVID-19  -  Projeto  unicêntrico,
instituição  proponente  FURG  e  co-participante  UFPEL.

2)  SIGNIFICANDO O PROCESSO DE PARTO E NASCIMENTO PARA A MULHER PUÉRPERA :  Realizado pela profª
Giovana Calcagno Gomes junto com a prof.  Greice Pieszack da Universidade Federal  de Santa Maria.

3)  REPRESENTAÇÕES  SOCIAIS  DE  FAMÍLIAS  ACERCA  DO  CUIDADO  À  CRIANÇA  COM  TUBERCULOSE
PULMONAR> realizado pela profª Giovana Calcagno Gomes junto com a profª Bianca Contreira de Jung da Universidade
Católica de Pelotas.

4) Projeto O VIVER DO CÂNCER COLORRETAL PELA PESSOA COM ESTOMIA: SUBSÍDIOS PARA A PRÁTICA DA
ENFERMAGEM. Realizado pela profª Giovana Calcagno Gomes junto com a profª Marina Soares Mota da Universidade
Federal de Pelotas.

Projetos Nacionais:

1)  Projeto:  Estresse,  qualidade  de  vida,  satisfação  no  trabalho,  estratégias  de  enfrentamento  e  burnout  entre  policiais
militares. Instituições envolvidas: Universidade Federal do Rio Grande (FURG); Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto (FAMERP). Coordenador: Prof. Dr. Luciano Garcia Lourenção.

2) Projeto: Qualidade de vida, engagement, comprometimento e entrincheiramento com a carreira, estresse, estratégias
de  enfrentamento  e  queixas  de  distúrbios  osteomusculares  entre  trabalhadores  da  Atenção  Básica.  Instituições
envolvidas: Universidade Federal do Rio Grande (FURG); Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP).
Coordenador: Prof. Dr. Luciano Garcia Lourenção.

3)  Projeto:  Adesão  às  precauções  padrão  em  hospitais  universitários  durante  a  pandemia  de  Covid-19.
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Instituições  envolvidas:  UFSM  (Coordenação),  FURG,  UFRGS,  UFCSPA,  UFSC.  Coordenadora:  Profa.  Dra.  Silviamar
Camponogara.

Projetos Internacionais:

1) Projeto SAÚDE MENTAL POSITIVA DE  FAMILIARES CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DOENÇAS  CRÔNICAS.
Autoras: Profª. Drª.  Giovana Calcagno Gomes / Universidade Federal do Rio Grande - FURG Rio Grande/ Brasil;  Profª
Drª  Carme  Ferre  /  Universidad  Rovira  y  Virgili,  Tarragona/  Espanha  e  Profª  Dra.  Mª  Teresa  Lluch  Canut  /  Universidad
Barcelona,  Barcelona,  Espanha.
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Meta

Capacitação os docentes em Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Descrição

Capacitar  os  docentes  em  Tecnologias  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC)  no  ensino  de  graduação  e  pós-
graduação por meio de oficinas planejadas junto com a Secretaria de Educação a Distância - FURG, C3 e incubadoras.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Unidades Envolvidas

C3, Sead

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de oficinas realizadas - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Tendo em vista  o  ensino  à  distância  as  disciplinas  foram inseridas  no  sistema AVA Formação e  os  docentes,  TAES e
acadêmicos foram capacitados para essa tecnologia. Além disso, outras ferramentas de reunião virtual como Zoom, Meet,
MConf, Skype, WhatsApp e as aulas assíncronas foram gravadas em vídeo utilizando ferramentas digitais. Especialmente
a  respeito  da  Zoom  Reuniões,  após  a  aquisição  da  assinatura  anual  desta  tecnologia,  houveram  duas  capacitações
realizadas  pelo  representante  no  Brasil.
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Meta

Consolidação dos convênios internacionais da pós-graduação.

Descrição

Consolidar os convênios internacionais da pós-graduação.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Mobilidade docente - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida
Mobilidade estudantil - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Os  convênios  são  consolidados  pela  continuidade  das  pesquisas  conjuntas.  No  entanto,  por  conta  da  pandemia  não
houve mobilidade discente ou docente.  A professora Giovana Calcagno Gomes foi  para a Universidade Rovira Y Virgili
realizar  seu pós-doutorado. No entanto,  foi  interrompido por causa da pandemia.
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Meta

COVID  -  Elaboração  e  execução  do  Plano  Operacional  da  Escola  de  Enfermagem  da  FURG  para  enfrentamento  da
COVID-19

Descrição

Elaborar  e  implementar  ações  da  Escola  de  Enfermagem da  FURG relativas  à  gestão,  educação e  assistência  junto  à
comunidade acadêmica  e  aos  serviços  de  saúde do  Município  do  Rio  Grande,  distribuídas  em doze  eixos.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  6  -  Desenvolver  ações  estratégicas  de  interesse  regional  e  nacional  -  4.    Potencializar  a
integração  de  grupos  multidisciplinares  visando  à  implementação  de  projetos  estratégicos  e  de  impacto  institucional  e
regional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração e implementação das ações (doze eixos) - Porcentagem (12.00) - 12.00 - Atendida

Avaliação

Através da captação das potencialidades com o grupo de Servidores da EENF, implementou-se as seguintes ações que
contribuíram para o enfrentamento da Covid-19:

1)  Discussão,  elaboração e institucionalização do próprio  Plano Operacional  da Escola  de Enfermagem da FURG para
enfrentamento da COVID-19 (disponível  em https://eenf.furg.br/covid-19);

2)  Manutenção  das  atividades  essenciais  da  Unidade  Acadêmica.  O  objetivo  foi  manter  as  atividades  essenciais  da
Unidade, de forma remota ou presencial (casos específicos), com a estratégia de interligar de forma remota os serviços
de secretaria, Administração, Coordenações e Direção;

3)  Assessoramento  no  planejamento  e  execução  de  ações  de  gestão  voltadas  aos  serviços  de  saúde  do  Município.  O
objetivo foi planejar ações e implementar ações voltados aos profissionais de enfermagem e comunidade em geral para o
enfrentamento  da  Pandemia  da  COVID  19.  A  estratégia  foi  a  participação  no  Comitê  de  enfrentamento  à  Covid-19  da
Universidade,  compartilhando  com  o  grupo  a  necessidade  de  encaminhamentos  e  os  principais  planos  a  serem
implementados;

4)  Produção  e  sintetização  de  informações  científicas  sobre  a  Covid-19.  O  objetivo  foi  implementar  o  apoio  técnico  do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, com o apoio do bolsistas e seus orientadores, na elaboração e revisão de
materiais técnicos voltados a trabalhadores da assistência, pacientes e comunidade, agregando ao material já produzido
informações  relevantes.  A  estratégia  foi  a  produção  e  sintetização  de  informações  científicas  sobre  a  Covid-19,
elaborando
manuais, vídeos e material educativo que envolva temas de assistência e educação em saúde;

5) Divulgação de informações produzidas pela EENF nas mídias sociais da Escola de Enfermagem. O objetivo foi manter
um canal de comunicação e informação qualificada com comunidade acadêmica e comunidade em geral. A estratégia foi
comunicar as informações produzidas pela equipe da Escola de Enfermagem de forma rápida, clara e abrangente;

6) Produção de informações e divulgação nos canais da EENF sobre populações específicas. O objetivo foi implementar
ações  de  educação  em  saúde  direcionadas  a  populações  específicas  (idosos,  indivíduos  com
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doenças  crônicas,  crianças  e  adolescentes,  gestantes,  quilombolas,  indígenas).  A  estratégia  foi  produzir  e  sintetizar
informações  nos  diferentes  Grupos  de  Pesquisa  da  EENF,  utilizando  sua  expertise;

7) Captação de recursos (EPI) para o Hospital Universitário, Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande e Rede
de Atenção Básica a saúde do município. O objetivo foi ampliar a captação de recursos (EPI) que possam ser fornecidos
aos  serviços  de  saúde  do  Município.  A  estratégia  foi  manter  atualizada  as  informações  sobre  as  necessidades  de
materiais (EPI) do Hospital Universitário da FURG e da Rede de atenção à saúde e implementar ações de captação de
recursos, disponibilizando-os;

8)  Fomento  a  ações  e  assessoramento  das  comissões  de  organização  da  instituição.  O objetivo  foi  implementar  apoio
técnico  na  participação  de  comissões  de  organização  na  instituição.  A  estratégia  foi  manter  um  canal  entre  as
necessidades  institucionais  e  os  Grupos  de  Pesquisa  da  EENF,  produzindo  soluções  compatíveis;

9)  Implementação  e  manutenção  do  funcionamento  pleno  do  TeleCovid  como  ferramenta  de  triagem  de  casos  no
município. O objetivo foi contribuir com conhecimentos específicos da ciência de Enfermagem para triagem e detecção de
casos de Covid-19 via tele triagem. A estratégia foi implementar apoio técnico constante na participação em comissões de
organização  do  Teles  saúde/Tele  consulta  e  de  assistência  remota  de  triagem  dos  casos  COVID  19  (via  telefone),
informações sobre isolamento domiciliar, entrada e saída do domicílio, dentre outros, de uso de EPI em conjunto com o
serviço utilizando plataformas digitais;

10)  Consultoria  e  apoio  técnico  a  Instituições  de  Longa  Permanência  para  Idosos.  O  objetivo  criar  um  canal  de
comunicação com a  gestão  de  Instituições  de  Longa Permanência  para  idosos,  visando sanar  dúvidas  e  propor  ações
para  o
enfrentamento do COVID-19. A estratégia foi utilizar o conhecimento e formação dos profissionais da EENF para
mediante a possibilidade de ação remota, desenvolver consultoria e apoio técnico a instituições de longa permanência do
Município;

11)  Desenvolvimento  de  ações  remotas  de  Práticas  Integrativas  e  Complementares  em  saúde  (PICS)  e  saberes
tradicionais. O objetivo foi ofertar conhecimentos teóricos e práticos sobre as PICS e sobre os saberes tradicionais, com o
intuito de promoção da saúde por meio do autocuidado;  contribuir  a nível  físico,  mental  e espiritual  com profissionais e
estudantes
através  das  PICS  e  dos  saberes  tradicionais,  mediante  a  possibilidade  de  ação  remota.  A  estratégia  foi  utilizar  o
conhecimento  e  formação  dos  profissionais  da  EENF  para  implementação  de  atividades  de  PICS  e  de  saberes
tradicionais,  mediante  a  possibilidade  de  ação  remota;

12) Implementação de um canal de atenção a saúde mental e escuta ativa. O objetivo foi manter um canal de atenção a
saúde  mental  dos  Estudantes  e  servidores  da  saúde  do  município.  A  estratégia  foi  propor  ações  de  saúde  mental
direcionadas aos estudantes e profissionais de saúde e demais servidores das Instituições de Saúde mediante ações de
remotas de escuta terapêutica, de atividades de acolhimento, de cuidado e proposição de atividades de autocuidado.
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Meta

Estabelecimento da publicação permanente dos trabalhos do programa de residência da EEnf

Descrição

Publicar no repositório da FURG os Trabalhos de Conclusão da Residência (TCR) Multiprofissional em Saúde da Família.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de TCR's publicados - Numérica (15.00) - 15.00 - Atendida

Avaliação

Até 2019 possuíamos 15 residentes da Estratégia da Família com seus trabalhos publicados no repositório da FURG. Em
2020, dois residentes defenderam seus TCR's, no entanto, ainda não foram publicados no repositório.
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Meta

Estabelecimento do Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI).

Descrição

Selecionar candidatos e iniciar as aulas do Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de
Nível Superior (PCI).

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  4.    Promover  a
integração  dos  Programas  de  Pós-Graduação,  através  da  realização  de  atividades  interdisciplinares,  inovadoras  e
empreendedoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Início das disciplinas obrigatórias - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Realização da aula inaugural - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Seleção dos candidatos - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O  PCI  encontra-se  aprovado  tanto  na  FURG  como  na  universidade  UNIFACEMA  (Centro  Universitário  de  Ciência  e
tecnologia  do  Maranhão).  O  edital  de  seleção  dos  candidatos  foi  elaborado,  mas  por  conta  da  pandemia  houve  a
interrupção  do  processo.
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Meta

Implantação de reuniões pedagógicas permanentes na graduação.

Descrição

Realizar reuniões pedagógicas entre os docentes de cada disciplina.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de reuniões realizadas - Numérica (10.00) - 25.00 - Atendida

Avaliação

Com o NDE foram 13 reuniões. Com os docentes foram 22 reuniões.

10 28/



Relatório de Metas da Unidade EEnf - Escola de Enfermagem
Unidade é responsável pela meta

Meta

Inclusão de novas disciplinas na graduação.

Descrição

Estabelecer a inclusão na grade curricular de novas disciplinas na graduação.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de novas disciplinas incluídas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A inclusão na grade curricular de novas disciplinas na graduação não aconteceu em função da pandemia.
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Meta

Incremento da produção científica qualificada.

Descrição

Definir  a  pontuação  mínima  (800  pontos)  para  credenciamento  e  manutenção  do  corpo  docente  permanente  do
PPGEnf/FURG  e  distribuição  de  recursos  do  PROAP  para  auxílio  em  produção  científica.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de docentes com pontuação mínima (800 pontos) - Numérica (10.00) - 12.00 - Atendida

Avaliação

Até 31/12/20 fecha o quadriênio de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES. No final de cada quadriênio
ocorre  o  recredenciamento dos docentes do programa e o  credenciamento de docentes novos com interesse em fazer
parte  do grupo.  Em 2020 doze professores se credenciaram a fazer  parte  do corpo docente do PPGEnf  FURG.
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Meta

Manutenção do EEnf Escuta.

Descrição

Realizar reuniões entre Direção, Coordenação de Graduação e estudantes dos dez semestres do curso de graduação em
enfermagem.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de reuniões realizadas - Numérica (10.00) - 10.00 - Atendida

Avaliação

As reuniões com os estudantes aconteceram, até mesmo pela necessidade de planejar os dois semestres também. Essas
tivemos umas 20 reuniões.
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Meta

Ocupação de vagas ociosas.

Descrição

Otimizar o preenchimento de vagas ociosas.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Vagas ociosas ocupadas - Numérica (3.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

No início do primeiro semestre de 2020 foi lançado edital para ocupação de vagas ociosas dos cursos da FURG.
Dos 44 candidatos, 39 foram eliminados por não atenderam o critério adicional estabelecido no edital de seleção, e cinco
(05)  candidatos  foram  considerados  aprovados.  Em  relação  aos  cinco  candidatos  que  atenderam  o  critério  adicional,
obtiveram  a  aprovação,  conforme  segue:  03  vagas  na  modalidade  Mudança  de  Curso;  01  vaga  na  modalidade  de
Reingresso;  01  vaga  na  modalidade  de  Reingresso  com  Mudança  de  Curso
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Meta

Participação na Semana Aberta da FURG.

Descrição

Participar da Semana Aberta da FURG promovendo a divulgação dos cursos da EEnf na comunidade.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 1.   Intensificar a divulgação dos cursos na sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Participação na Semana Aberta da FURG - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A Semana Aberta em 2020 não foi realizada em função da pandemia.
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Meta

Participação nas acolhidas cidadãs.

Descrição

Participar das acolhidas cidadãs, que ocorrem semestralmente, promovendo o inserção dos ingressantes.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação  cidadã  do  estudante  -  3.    Promover  ações  que  estimulem  o
sentimento  de  pertencimento  dos  estudantes  com  seus  cursos  e  com  a  Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Participação nas acolhidas cidadãs - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Em 2020 estavam previstas duas acolhidas cidadãs, uma no início de cada semestre. As duas foram realizadas, sendo a
segunda realizada pela PRAE e PROGRAD. A programação da primeira acolhida foi em conjunto com a Famed.

A  primeira  acolhida  cidadã  foi  realizada  em  2020  entre  os  dias  02/03/20  a  3/03/20.  Na  Escola  de  Enfermagem  foram
propostas  as  seguintes  atividades  no  respectivo  projeto,  sendo  a  única  ação  que  não  foi  realizada  foi  o  churrasco  de
integração,  pois  tivemos  a  suspensão  das  atividades  na  sexta-feira,  data  deste  evento.  Sendo  assim,  segue  a
programação  da  Acolhida:

Apresentação da Direção e Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem: Atividade prevista para o primeiro dia
de  acolhida  que  envolve  a  recepção  dos  alunos  pela  Direção  e  Coordenação  do  Curso  de  Enfermagem,  visando
apresentar  e  discutir  a  organização  e  estrutura  da  Escola  de  Enfermagem,  assim como realizar  orientações  acerca  do
currículo e do funcionamento do Curso de Graduação em Enfermagem. Será realizado um coffee break para integração
dos novos estudantes.  Será realizada uma dinâmica intitulada:  O "Florescer  da Enfermagem",  na qual  os alunos serão
levados a refletir sobre o curso e o cuidado com o outro, nesta atividade serão oferecidas espécies de jacarandá e pés de
algodão para desenvolverem o cuidado com as mesmas, representando o cuidado com o ser humano.

Apresentação  do  Diretório  Acadêmico  (DA)  do  Curso  de  Graduação  em  Enfermagem  e  Mateada;  Apresentação  do
Programa de Educação Tutorial (PET) Enfermagem: Atividade de apresentação e dinâmicas em grupo desenvolvidas com
o DA em Enfermagem e mateada para integração dos membros do DA e os ingressantes; e ainda apresentação do grupo
PET  Enfermagem,  visando  estimular  a  integração  acadêmica  e  participação  política  e  social  dos  estudantes  junto  a
Universidade.
Apadrinhamento dos calouros:  atividade dos veteranos e  Diretório  Acadêmico na qual  está  previsto  o  "apadrinhamento
dos calouros" com o objetivo de melhor integrar os estudantes e facilitar a adaptação dos calouros as novas demandas
universitárias. Será realizada uma atividade integradora e recreativa.

Integração  dos  estudantes  a  Universidade  -  Atividade  Integrada  de  Aulão  de  Yoga  com  terapias  com  Mandalas:  Os
estudantes e professores do curso de Enfermagem serão convidados a participar de um evento que contará com aulão de
yoga  e  atividade  integrada  à  confecção  de  mandalas  para  iniciar  o  semestre  de  maneira  interativa,  agradável  e
acolhedora, vibrando boas energias. Estas atividades integradas visam estimular a integração acadêmica e um trabalho
de meditação ativa, favorecendo a atenção, concentração, percepção e o desenvolvimento da intuição criativa.

Apresentação  da  organização  e  funcionamento  da  Universidade:  a  atividade  será  realizada  por  representante
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da PRAE, do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas (NEAI) com objetivo de
apresentar  e  discutir  a  organização  e  o  funcionamento  da  Universidade,  bem  como  esclarecer  sobre  os  benefícios  e
deveres dos estudantes na FURG, e ainda a apresentação ao Sistema de Bibliotecas (SIB) por representante do SIB com
o objetivo de familiarizar o estudante ao sistema, seus recursos e funcionamento, esta atividade ocorrerá juntamente com
os discentes ingressantes do Curso de Medicina.

Integração  do  estudante  à  Universidade:  apresentação  do  Laboratório  de  Práticas  de  Enfermagem  e  o  Laboratório  de
Saúde  do  Trabalhador  vinculado  ao  Grupo  de  Pesquisa  LAMSA.
 Atividade que busca integrar o estudante ao espaço universitário da FURG. Deste modo, optou-se por uma aproximação
com  o  Laboratório  de  Práticas  de  Enfermagem  (onde  se  desenvolve  atividades  práticas  da  graduação  bem  como
monitoria)  e  Laboratório  de  Saúde  do  Trabalhador  vinculado  ao  Grupo  de  Pesquisa  LAMSA.

Integração  dos  estudantes  da  Enfermagem  e  FAMED  através  de  uma  Roda  de  Conversa  sobre  Saúde  Mental  e
Testagem Sorológica: atividade busca integrar o estudante ao espaço universitário e os cursos, e orientar através de uma
Roda de Conversa sobre a saúde mental, questões de assédio e dependência química, por meio de conversas dinâmicas
e criativas. Ainda, terá também uma roda de conversa sobre a importância da Testagem Sorológica, vacinação e acidente
ocupacional. Esta atividade será realizada em conjunto com a Escola de Enfermagem e a FAMED.

Integração  dos  estudantes  da  Enfermagem  e  FAMED  através  da  realização  da  Testagem  Sorológica:  atividade  busca
integrar  o  estudante  do  curso  de  Medicina  e  Enfermagem  com  a  importância  da  Realização  da  Testagem  Sorológica,
através  de  atividade  prática.

Workshop de Ligas dos Cursos de Enfermagem e Medicina entre elas: Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência
(LEUR),  Liga  de  Saúde e  Espiritualidade e  Recrutas  da  Alegria:  atividade que busca apresentar  o  desenvolvimento  do
projeto Recrutas da Alegria e as ações da LEUR, Liga do Trauma e estudos da Liga de Saúde e Espiritualidade, por meio
de conversas, dinâmicas e simulações realísticas.

Conhecendo o HU-FURG e sua estrutura e a Atividade de Oficina: Segurança e higiene no ambiente hospitalar - Gerência
de Ensino e Pesquisa (GEP) - atividade integrada Curso de Enfermagem e Medicina.
a atividade será realizada por  representantes do HU-FURG com objetivo de apresentar  e  aproximar os acadêmicos da
organização  e  o  funcionamento  do  Hospital  Universitário,  assim  como,  normas  de  precauções  a  serem  seguidas  por
acadêmicos  no  interior  da  Instituição.  Esta  atividade  será  realizada  em  conjunto  com  a  Escola  de  Enfermagem  e  a
FAMED.

Apresentação  dos  Grupos  de  Pesquisa,  Projetos  de  Extensão,  Curso  de  Mestrado  e  Doutorado  em  Enfermagem  e
Residências Multiprofissionais da Escola de Enfermagem: atividade de aproximação dos estudantes com os membros dos
grupos de pesquisa e estudante de pós-graduação da Escola de Enfermagem, com o objetivo de apresentar os demais
cursos da Unidade Acadêmica e as diferentes perspectivas para a continuidade da formação da área da Enfermagem.

Interséries  Enfermagem  2020/1:  O  evento  Interséries  Enfermagem  configura-se  como  um  espaço  de  liberdade  e
manifestação dos estudantes do curso de graduação para, de uma maneira descontraída, expor suas percepções acerca
das atividades acadêmicas. O evento, em sua concepção, não prevê a realização de palestras ou outras atividades que já
são  realizadas  em  outros  eventos  e  outros  espaços.  É,  portanto,  um  espaço  dos  estudantes,  fazendo  despertar  e
intensificar  o  sentimento  de  pertencimento  ao  curso  e  universidade.  Os  professores  são  "convidados"  e  podem
acompanhar semestralmente uma avaliação peculiar  dos estudantes acerca das disciplinas e demais atividades. Todas
as turmas do curso são convidadas a participar e podem apresentar cada uma das séries do curso de maneira que julgar
mais adequada. Assim, a turma que está ingressando na segunda série apresenta aos calouros, a partir do seu ponto de
vista  e  suas  vivências,  a  primeira  série  do  curso,  destacando  os  pontos  mais  importantes.  Sucessivamente,  todas  as
séries são apresentadas durante o evento. Cada uma das turmas tem a liberdade de optar por apresentar sua série por
meio  de  recursos  audiovisuais,  encenações  teatrais  ou  musicais,  incentivando  a  total  autonomia  e  criatividade  dos
estudantes,  e  ainda  propiciando  a  integração  entre  professores  do  curso  e  técnicos  administrativos  da  unidade.  Além
disso,  está  previsto  a  revelação  e  premiação  (faixa)  da  Miss  e  Mister  Enfermagem,  previamente,  por  vontade  própria,
acordado  em  participar  da  dinâmica.

Sábado Solidário:  essa atividade será coordenada pelo diretor  da FAMED e  integrada entre a Escola de Enfermagem,
buscando integrar o estudante do curso de Medicina e Enfermagem com questões de solidariedade e relevância social.
Neste  dia,  os  acadêmicos  dos  dois  cursos,  juntamente  com  os  membros  do
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Banco  de  Alimentos  de  Rio  Grande,  estarão  divididos  em supermercados  da  cidade  afim  de  arrecadar  alimentos  para
doação ao banco de alimentos. Esta atividade visa proporcionar a integração entre a os dois cursos da Unidade Saúde,
Medicina  e  Enfermagem,  visa  valorizar  as  ações  de  solidariedade  e  responsabilidade  social  entre  os  discentes;  e  visa
incentivar  as  boas  práticas  de  acolhida  aos  estudantes  ingressantes  da  FURG;

Integração  estudantes  e  professores  -  Churrasco  de  integração  2020/1:  Como  encerramento  da  Acolhida  Cidadã,  os
estudantes,  professores  e  técnicos  administrativos  em  educação  serão  convidados  para  participar  da  integração  da
Enfermagem (churrasco) que irá ocorrer na FURG - Campus Carreiro, fechando as atividades da Semana e promovendo
a integração entre estudantes, professores e técnicos administrativos em educação.
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Meta

Realização da Semana de Enfermagem.

Descrição

Realizar  a  Semana  de  Enfermagem  promovendo  a  aproximação  entre  a  graduação  e  a  pós-graduação,  com  a
participação  de  profissionais  de  diferentes  áreas  e  instituições,  integrando  o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização da Semana de Enfermagem - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não foi  realizada em 2020 por  conta  da pandemia.  No entanto,  foi  produzido um vídeo alusivo  ao dia  do  enfermeiro  e
divulgado nas mídias  sociais  da  EEnf.
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Meta

Realização de eventos acerca de assuntos transversais da área de enfermagem.

Descrição

Realizar eventos acerca de assuntos transversais da área de enfermagem, envolvendo o PET enfermagem (3 eventos),
as  ligas  (2  eventos),  os  grupos  de  pesquisa  e  extensão  (2  eventos),  a  semana  de  enfermagem  (1  evento),  a  semana
aberta  (1  evento)  e  a  acolhida  cidadã  (1  evento).

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos realizados - Numérica (10.00) - 25.00 - Atendida

Avaliação

Em 2020 foram realizados diversos eventos. Todos de forma online:

1)  No  dia  27/05  foi  realizada  a  Jornada  Multiprofissional  de  Doença  Inflamatória  Intestinal  III  -  LACCAD /  FURG como
atividade  do  "Maio  Roxo  -  mês  de  conscientização  das  DIIs"  Foi  dada  a  palestra:  Cuidados  de  enfermagem  com  o
portador  de  DII.  Participaram  125  pessoas  entre  pacientes  com  Doença  Inflamatórias,  acadêmicos  e  docentes  da
Medicina,  acadêmicos  e  docentes  da  enfermagem.
2) No dia 02/06 foi dado o Curso CUIDADOS COM AS ESTOMIAS. Participaram 42 acadêmicos de enfermagem.
3) No dia 17/06 foi dado o curso  Protocolo de irrigação estomal. Participaram 22 acadêmicos de enfermagem.
4)  No  dia  29/06  foi  realizada  a  LIVE  PERGUNTAS  E  RESPOSTAS  sobre  ESTOMIAS.  Participaram  52  pessoas  entre
pacientes  e  familiares  de  estomizados,  acadêmicos  de  enfermagem,  enfermeiros  e  técnicos  de  enfermagem  do  HU.
5)  No  dia  01/07  foi  realizada  a  LIVE:  Cuidados  de  enfermagem  na  Colonoscopia.  Participaram  09  acadêmicos  de
enfermagem  bolsistas,  uma  enfermeira  e  uma  técnica  de  enfermagem  do  Serviço  de  Estomaterapia  do  HU
6)  No  dia  13/07  foi  realizada  a  ROTEIRO  PARA  TROCA  DE  BOLSAS  DE  ESTOMIA.  Participaram  83  pessoas  entre
pacientes  e  familiares  de  estomizados,  acadêmicos  de  enfermagem,  enfermeiros  e  técnicos  de  enfermagem  do  HU.
7) No dia 14/07 foi realizada a palestra: Administração e funcionamento de um Serviço de Estomaterapia. Participaram 16
acadêmicos de enfermagem do Programa de Educação Tutorial - PET Enfermagem.
8)No  dia  23/07  foi  realizada  a  Live  ESTUDOS  DE  CASOS  CLÍNICOS.  Participaram  23  pessoas  entre  acadêmicos  de
enfermagem,  enfermeiros  e  técnicos  de  enfermagem  do  HU.
9) No dia 04/08 foi realizado o Curso Elaboração de posters e banners. Participaram 11 acadêmicos de enfermagem do
Programa de Educação Tutorial - PET Enfermagem.
10)  No  dia  14/08  foi  dada  a  palestra  NEGACIONISMO  E  A  HESITAÇÃO  VACINAL.  Participaram  21  profissionais
participantes  do  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Enfermagem  e  Saúde  da  Criança  e  do  Adolescente  -
GEPESCA/FURG.
11) No dia 19/08 foi realizada a Live com professoras da Escola Municipal de Ensino Infantil Eva Mann acerca do Retorno
das aulas presenciais frente à Covid19.
12) No dia 25/08 foi realizado o Curso ELABORAÇÂO DO CURRÍCULO LATTES. Participaram 42 acadêmicos do Curso
de Enfermagem.
13)  No  dia  29/08  foi  realizada  a  Palestra  Política  de  saúde  no  município  do  Rio  Grande,  no  Seminário  de  Políticas
Publicas  organizado  pela  Universidade  Católica  de  Pelotas.  Participaram  32  pessoas  com  diferentes  fornações
(enfermeiros,  médicos,  assistentes  sociais,  psicólogas,  nutricionistas,  agentes  de  saúde,
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conselheiros  tutelares)  da  Secretaria  da  Saúde,  do  Hospital  Universitário  e  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  do  Rio
Grande.
14)  No  dia  10/09  foi  realizada  a  Live  ASSISTÊNCIA  DE  ENFERMAGEM  NAS  LESÕES  PERIESTOMAIS  com  a
participação de 09 acadêmicos de enfermagem bolsistas, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem do Serviço de
Estomaterapia do HU.
15) No dia 11/09 foi realizada a palestra Trabalho em equipe. Participaram 16 acadêmicos de enfermagem do Programa
de Educação Tutorial - PET Enfermagem.
16) No dia 10/10 foi realizada a LIVE EDUCAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA. Promovida pelo Candidato a vereador Dr.
Rafael Missiunas com a participação de 123 pessoas da comunidade do Rio Grande.
17)  Reuniões  mensais  do  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  sobre  enfermagem gênero  e  sociedade  (em uma delas  teve
uma palestra com Reginha - ser mulher trans no cenário atual e outra foi com uma Advogada - feminicidio e latrocinio).
18) Projeto de extensão: Violência contra a mulher e o empoderamento de pessoas
19) Projeto de pesquisa: Representações sociais de universitários acerca da pandemia COVID-19
20) Projeto de ensino: Ser monitor durante a pandemia: Projeto de Trabalho de Conclusão e Trabalho de Conclusão
21) Palestra:  1 - LIVE roda de conversa: Aspectos éticos da pesquisa com seres humanos - PPGEA-FURG
                       2 -  Aspectos éticos da pesquisa com seres humanos - PPGENF-FURG
                       3 - Dúvidas sobre procedimentos éticos na pesquisa com seres humanos - Disciplina de Metodologia do
PPGENF-FURG.
22) CURSO CUIDADOS COM FERIDAS E CURATIVOS      2020/2021
Coord. Giovana Calcagno Gomes.
23) O USO DE PLANTAS MEDICINAIS COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL POPULAR        2020/2021
Coord. Giovana Calcagno Gomes
24) Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e Saberes Tradicionais: contribuições para a saúde, bem-estar e
qualidade de vida     2020
Coord. Diessica Roggia Piexak
25) CUIDADOS DA MULHER E DO BEBÊ NO PUERPÉRIO         2020
Projeto da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/EBSERH
Autor Enfº MSc. HEITOR SILVA BIONDI
Com participação das Professoras  Drª Fabiane Ferreira Francioni EENF/FURG. Coordenadora adjunta. E  Drª Fernanda
Pimpão Martins EENF/FURG. Coordenadora adjunta.

PROJETO DE EXTENSÃO GRUPO/CURSO DE GESTANTES       2020
Coord. DRa. FERNANDA DEMUTTI PIMPÃO MARTINS
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Meta

Realização de eventos acerca de situações de emergência.

Descrição

Realizar capacitações e treinamentos para situações de emergência, tais como: incêndio e evacuação do prédio.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de capacitações - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Tendo em vista a suspensão de atividades presenciais na universidade, este curso foi adiado para após a pandemia.
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Meta

Realização de eventos para a promoção da saúde acadêmica.

Descrição

Realizar ações que contribuam para o fortalecimento do programa de saúde acadêmica na graduação.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de ações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Devido  a  suspensão  das  atividades  acadêmicas  o  programa  de  saúde  acadêmica  também  teve  suas  atividades
canceladas por um período em virtude da pandemia, desta forma, tão logo retornando fomos comunicadas e passamos a
avisar aos alunos deste retorno. Também teve uma pesquisa realizada pelo Doutorando Lauro, a qual foi repassada para
nossos  alunos  responderem.  Além disso,  o  professor  Lucas  Leivas  informou  as  Coordenações  de  Curso  que  estariam
disponibilizando  atendimento  aos  alunos  neste  momento.
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Meta

Realização de eventos para discussão da criação de novos cursos na EEnf.

Descrição

Realizar reuniões/seminários para discutir a viabilidade da criação de novos cursos na EEnf.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de reuniões/seminários - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Esta atividade não foi realizada em virtude da pandemia.
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Meta

Realização de eventos que abordem o baixo rendimento dos discentes.

Descrição

Realizar reuniões entre os docentes e discentes para discutir a evasão, a repetência e o conhecimento interdisciplinar.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de reuniões realizadas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Esta atividade não foi realizada em virtude da pandemia.
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Meta

Realização do Seminário de Avaliação Interna da Pós-Graduação.

Descrição

Organizar anualmente o Seminário de Avaliação Interna da Pós-Graduação e reuniões para promover a reestruturação da
estrutura curricular.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização do seminário anual - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reuniões de reestruturação da estrutura curricular - Numérica (2.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Em relação ao Seminário Interno de Avaliação da Pós-Graduação, ele foi realizado. Após visita de trabalho da professora
Carmen Socchi  em dezembro de 2019,  que foi  avaliadora da enfermagem na CAPES, o Comitê de Pós-Graduação do
constituído  por  discentes  e  docentes  do PPGEnf  FURG realizaram reuniões para  reestruturação da estrutura  curricular
dos cursos de mestrado e doutorado. Nessas reuniões todas as disciplinas dos cursos foram discutidas, o regimento do
PPGEnf foi reestruturado e as normas para credenciamento e recredenciamento foram elaboradas.
Especialmente a respeito do Seminário Interno de Avaliação da Pós-Graduação, ele foi composto de três reuniões online
em  sequência,  em  que  foram  discutidos,  entre  outros  assuntos,  o  novo  formato  online  de  aprendizado,  os
programas/planos de ensino das disciplinas e analisados, individualmente, pela comissão didático-pedagógica para fazer
o ajuste a esse novo formato.
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Meta

Realização do Seminário Institucional de Avaliação da EEnf.

Descrição

Dar continuidade à realização dos Seminários Institucionais de Avaliação, semestralmente,  nos quais são discutidas as
demandas  da  Unidade  referentes  aos  aspectos  gerenciais  e  pedagógicos,  buscando  qualificar  o  trabalho  desenvolvido
pelos  docentes  e  técnicos  administrativos  em educação.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de seminários realizados - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Os Seminários Institucionais de Avaliação da EEnf não foram realizados por conta da pandemia.
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Meta

Utilização de tecnologias da informação e comunicação na graduação.

Descrição

Promover a utilização de tecnologias da informação e comunicação na graduação, implantando nas disciplinas.

Unidade Responsável

EEnf - Escola de Enfermagem

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de disciplinas que foram implantadas as TIC - Numérica (2.00) - 34.00 - Atendida

Avaliação

Em função da pandemia todas as disciplinas foram e estão sendo ministradas pelo sistema AVA Formação FURG.
Foram ministradas 34 disciplinas no período emergencial.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: EEnf
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

23Total de metas apresentadas:
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Meta

Ampliação  e  adequação  da  infraestrutura  física  para  o  ensino  e  a  pesquisa  às  exigências  atuais  da  graduação  e  pós-
graduação  em Engenharia  Química.

Descrição

Encaminhamento de projetos aos órgãos competentes.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngQui, CCurMestEngQui, Prograd, Proinfra, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Área construída das salas solicitadas (Nº de novos projetos que utilizam os conceitos de eficiência e qualidade Ambiental.
6 salas totalizando 300 m2) - Numérica (300.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não cumprida.
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Meta

Ampliar a divulgação do impacto do PPGQTA na sociedade e comunidade acadêmica

Descrição

Divulgar no site, nas redes socais e na comunidade as produções científicas, tecnológicas e as métricas do programa;
Ampliar a atuação dos docente do programa na participação de sociedades científicas e eventos;
Organizar e apoiar eventos com outros PPG's.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurPGQuimAmb

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio à Publicação da Produção Acadêmica (Proexc)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 -  Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 14.   Estimular a
participação dos docentes em comissões ou comitês científicos associados à Pós-Graduação.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  7.    Estimular  a
integração das  atividades  desenvolvidas  na  Pós-Graduação com as  demandas da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Artigos publicados e patentes depositadas divulgados no site e redes sociais - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Número de docentes vinculados a sociedades científicas (2% a mais do que 2019) - Porcentagem (2.00) - 2.00 - Atendida
Número de participação em eventos, eventos organizados e apoiados (2% a mais do que 2019) - Porcentagem (2.00) -
2.00 - Atendida

Avaliação

Número de sociedades (3) -SBQ, Sociedade Brasileira de Química e da Sociedade Brasileira de Eletroquímica, RACAL,
SBCTA-RS, entre outras; Número de participantes de sociedades (10), Participação em eventos (20)

O PPGQTA possui  página  na  WEB (https://ppgqta.furg.br/)  seguindo  as  recomendações  da  CAPES.  Disponibiliza  suas
dissertações  na  íntegra;  e  divulga  seus  editais  a  nível  nacional  e  internacional  via  internet  e  com  cartazes  com
informações  pertinentes  o  que  tem  aumentado  os  índices  de  discentes  de  outras  cidades,  estados  e  países.
Adicionalmente,  tem divulgado as informações referentes ao programa nas mídias sócias (Facebook e Instagram) e no
site  da  FURG.docentes  membros  de  sociedades  científicas:  SBQ  (Alex,  Bruno,  Daiane,  Ednei  e  Gilberto);  AUREMN
(Alex);  SBE  (Daiane);  RACAL  (Ednei);  SETAC-Globe  (Gilberto);  International  Panel  on  Chemical  Pollution  (Gilberto);
Sociedade  Brasileira  de  Ecotoxicologia  (Gilberto);  SBCTA  (Jaqueline)  1  docente  membro  de  Conselho  Superior  da
FAPERGS (Ednei); 1 membro diretor da Divisão de Alimentos e Bebidas da SBQ (Ednei); 1 docente membro de comissão
organizadora do XVI LASEAC; 1 docente membro de comitê científico da 42° RASBQ (Marcos); 3 docentes membros do
comitê  científico  do  XVI  LASEAC  (Daiane,  Bruno,  Ednei  e  Fábio)  ;  1  docente  membro  de  comitê  editorial  da
Environmental  Science  and  Pollution  Research  International  (Tito);  assessor  ad-hoc  FAPERGS  (Gilberto  e  Pinto);
assessor  ad  hoc  CNPq  (Ednei  e  Gilberto);  assessor  ad-hoc  FAPESP,  CAPES,  FACEPE,  CONICET,  Swiss-National
Science  Foundation  (Gilberto)  2020  -  Previsão  de  Escola  de  Ciências  Forenses
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Meta

Aprovação de um curso de Pós-graduação no Campus SAP vinculado à EQA

Descrição

Elaboração do PPP do curso e submissão às instâncias superiores da universidade e da Capes para aprovação.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 2 - Ampliar a oferta de cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 1.   Articular iniciativas
para a criação de cursos de Pós-Graduação stricto sensu em todos os campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de cursos de mestrado no Campus SAP vinculados à EQA - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A proposta de curso de mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Agroindustriais -
PPGSPA  foi  submetida  para  avaliação  na  APCN-2019/CAPES,  tendo  sido  recomendada  pela  CAPES  na  ficha  de
avaliação publicada em 02 de julho de 2020. A partir dessa data foram elaborados e tramitados: o processo interno para a
criação  do  curso  de  mestrado  e  das  disciplinas,  o  regimento  interno  do  curso  e  o  edital  de  seleção  para  ingresso  no
mestrado. A criação do curso de mestrado acadêmico foi aprovada em reunião ordinária do COEPEA-FURG no dia 28 de
agosto  de  2020.  No  dia  23  de  outubro  de  2020  foi  publicado  no  Diário  Oficial  da  União  a  aprovação  do  parecer  do
CNE/CES  -  MEC,  reconhecendo  o  curso  e  autorizando  o  início  das  atividades  do  mestrado  do  PPGSPA.  O  edital  de
seleção para ingresso será lançado em dezembro para início das atividades do PPGSPA no primeiro semestre de 2021.
Foi também criado e já se encontra no ar o site do PPGSPA (www.ppgspa.furg.br).
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Meta

Aprovação de um novo curso de Graduação para o Campus SAP

Descrição

Apresentação e  discussão do projeto  de  criação de um novo curso  junto  a  outras  Unidades Acadêmicas,  Prograd,  etc,
com vistas  à  aprovação

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

C3, FaDir, ILA, IMEF, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Consolidação dos Campi fora do município de Rio Grande (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  10  -  Consolidar  a  estrutura  dos  campi  situados  fora  do  município  de  Rio  Grande  -  3.
Consolidar  a  infraestrutura  do  campus  SVP,  SAP  e  SLS.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de um novo curso de graduação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A proposta de criação de um novo curso da EQA em Santo Antônio da Patrulha iniciou, aos vinte dias do mês de maio de
dois  mil  e  dezenove  (20/05/2019),  em  reunião  ordinária  do  Núcleo  EQA-SAP.  Nessa  reunião  foi  criada  uma  comissão
para estudar a viabilidade de um novo curso na área da química da Escola de Química e Alimentos para o Campus de
Santo Antônio da Patrulha. O estudo desta comissão foi norteado pelos seguintes pontos: i) quadro de servidores atuante
na Escola de Química e Alimentos Campus de Santo Antônio da Patrulha (EQA-SAP); ii) população a ser beneficiada com
a criação de um novo curso na FURG-SAP; iii) cursos de Engenharia Química na região do município de Santo Antônio
da Patrulha e iv) indústrias químicas na região do município de Santo Antônio da Patrulha. Como resultado desse estudo
a comissão de estudo de viabilidade de um novo curso da EQA em SAP, indica o curso de Engenharia Química para a
construção dessa proposta de criação de curso. Dando o andamento ao processo, a comissão apresentou esses estudos
bem  como  uma  proposta  de  quadro  de  sequência  lógica  (QSL),  ao  Núcleo  EQA-SAP  e  estendida  o  Núcleo  Docente
Estruturante  dos  cursos  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e  Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias,
em reunião extraordinária em dez de junho de dois mil e dezenove (10/06/2019). Nesta reunião de caráter informativo e
colaborativo, colegas professores e técnicos da área da Química tiveram a oportunidade de contribuir para a elaboração
desta proposta e alguns colegas, que não puderam estar presentes nesta ocasião, encaminharam suas contribuições por
e-mail.  Em  três  de  julho  de  dois  mil  e  dezenove  (03/07/2019)  foi  emita  a  portaria  1772/2019  -  PROGRAD  referente  a
composição  da  Comissão  de  Criação  do  Curso  de  Graduação  em  Engenharia  Química,  Campus  Santo  António  da
Patrulha,  da  Escola  de  Química  e  Alimentos.  A  comissão  foi  composta  pelos  seguintes  membros  Prof.  Dr.  Marcelo
Escobar  Aragão  (EQA  -  Presidente);  Prof.  Dr.  Gustavo  Mendes  Platt  (EQA);  Prof.  Dra.  Fernanda  Trombetta  da  Silva
(EQA);  Prof.  Dr.  Carlos  Roberto  de  Menezes  Peixoto  (EQA);  Profa.  Dra.  Juliana  da  Silveira  Espindola  (EQA);  Prof.  Dr.
Fabrício  Butierres  Santana  (EQA);  Prof.  Dr.  Rodenei  Ogrodowski  (EQA);  Profa.  Dra.  Sibele  da  Rocha  Martins
(PROGRAD);  Profa.  Dra.  Simone  Barreto  Anadon  (PROGRAD).
Em doze  de  setembro  de  dois  mil  e  dezenove,  a  comissão  de  criação  de  curso  encaminha,  ao  Núcleo  de  Engenharia
Química - EQA/FURG, a justificativa para a Criação do Curso de Engenharia Química no Campus de Santo Antônio da
Patrulha,  bem  como  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC)  de  graduação  em  Engenharia  Química  -  Campus  Santo
Antônio da Patrulha - FURG-SAP. O PPC atende aos requisitos estabelecidos pela Deliberação Nº 006/2008 - COEPE,
que dispões sobre apresentação de propostas de criação de cursos de graduação na FURG. Por solicitação, em dois de
outubro de dois mil de dezenove, outra justificativa foi elaborada e encaminhada aos colegas da Engenharia Química. A
proposta foi apresentada e discutida pelos membros do núcleo de Engenharia Química de Rio Grande sem que houvesse
um senso comum favorável ao andamento da proposta. Foi então sugerido que a essa proposta fosse mais amplamente
discutida  buscando unificar  o  QSL com o  curso  de  Rio  Grande entre  outras  demandas  que iriam requerer  mais  tempo
para a elaboração. A viabilidade da proposta foi  realizada levando em consideração as turmas já ofertadas nos demais
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cursos  de  graduação  do  Campus  de  Santo  Antônio  da  Patrulha,  uma  realidade  diferente  aquela  de  Rio  Grande.  A
reavaliação da viabilidade da proposta pelo núcleo de Santo Antônio da Patrulha e novas discussões eram previstas para
o ano de 2020. No entanto, em 2020 houve o plano de contingência da FURG e a interrupção das atividades presenciais
promovendo um cenário de incerteza, postergando assim novas discussões. Cabe salientar que em julho de 2020 houve
aprovação  do  curso  de  mestrado  acadêmico  em  sistemas  e  processos  agroindustriais  envolvendo  grande  parte  dos
docentes  participantes  da  proposta  para  o  novo  curso.  Desta  forma,  devido  à  mudança  no  cenário,  novas  discussões
devem  ser  realizadas.  Seja  buscando  aprimorar  a  proposta  de  criação  do  curso  de  Engenharia  Química,  ou  mesmo
buscando  um  outro  curso  que  atenda  o  anseio  dos  docentes  de  trazer  mais  alunos  para  o  Campus,  bem  como
atendimento da sociedade local.  Até o presente momento,  a Comissão de Criação de curso elaborou uma proposta de
PPC  do  curso  de  Engenharia  Química  no  Campus  Santo  Antônio  da  Patrulha  e  uma  justificativa,  os  quais  estão  há
disposição  à  Unidade.  No  ano  de  2020,  não  foi  dado  andamento  a  esta  questão  devido  ao  momento  de  incertezas  e
inseguranças  que  estamos  vivendo.  Na  continuidade,  a  proposta  precisa  ser  reavaliada  neste  novo  cenário  em  2021.
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Meta

Aquisição e implementação de software profissional

Descrição

Solicitação e manutenção das licenças dos softwares. Hysys, Matlab, Mathcad, Comsol, Fluent.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngQui

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de estudantes que tem acesso ao software - Numérica (250.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não cumprida.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atendimento às novas diretrizes de ensino dos cursos de Engenharia

Descrição

Atualizar  continuamente  os  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e  Engenharia
Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

PPC atualizado (Engenharia Agroindustrial  Agroquímica e Engenharia Agroindustrial  Indústrias Alimentícias) -  Numérica
(2.00) -  2.00 - Atendida

Avaliação

Atualização  dos  Projetos  Pedagógicos  do  Curso  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica:  Processo  de  Alteração
curricular iniciou em 2019 e finalizou em março de 2020, sendo aprovado pelo COEPEA (003/2020 da 3ª Câmara). Esta
foi elaborada pela Coordenação de Curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica em conjunto com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e  visou a redução das taxas de evasão e retenção dos graduandos.  A maioria  das mudanças está
relacionada  aos  pré-requisitos  das  disciplinas,  tornando  o  QSL  do  curso  mais  lógico  e  flexível  às  matrículas  dos
acadêmicos. A criação da disciplina de Direitos Humanos visa atender os requisitos legais e normativos de acordo com a
Resolução  nº  1  de  2012  (CNE/MEC).  Além  da  alteração  curricular,  a  atualização  do  PPC  do  curso  de  Engenharia
Agroindustrial  Agroquímica realizada em conjunto  com o NDE foi  aprovada nos trâmites da Unidade (Ata 14/2020).  Na
atualização foram adicionados alguns pontos: Normas de Projeto Final de Curso; Normas de Estágio Obrigatório e Não-
obrigatório;  Infraestrutura  atualizada;  Atribuições  dos  Egressos  e  as  Bibliografias  básicas.  O  PPC  atualizado  já  está
disponível  na  página  da  PROGRAD  em  https://prograd.furg.br/ppc-s?id=480  .
Atualização dos Projetos Pedagógicos do Curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias: Atualização de PPC
e o QSL (Deliberação 02/2020 - COEPEA/3ª Câmara Engenharias).  O PPC foi atualizado atendendo as novas diretrizes
para os cursos de Engenharia.  Além disso, também foram adicionadas normas em relação aos estágios obrigatórios e
Projeto de conclusão de curso.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar a visibilidade virtual dos cursos do núcleo de Química e do PPGQTA

Descrição

Inserção dos atividades dos cursos nas plataformas de mídias digitais;
Reavaliar e propor procedimentos de divulgação da produção dos cursos e de grupos de pesquisa com meios atuais e
linguagens facilitadoras a compreensão.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurPGQuimAmb, CCurQuimBachar, CCurQuimLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)---Programa
do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 1.   Intensificar a divulgação dos cursos na sociedade.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  4.    Promover  a
integração  dos  Programas  de  Pós-Graduação,  através  da  realização  de  atividades  interdisciplinares,  inovadoras  e
empreendedoras.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 9.   Mapear e dar visibilidade as ações de extensão.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 6.   Divulgar ações de
extensão nos diversos meios de comunicação.
XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 3.   Ampliar a divulgação das ações de ensino,
pesquisa, inovação, extensão, cultura e administração.
XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Associar  o  conteúdos  divulgados  nos  canais  oficiais  de  informação  dos  cursos  a  uma  plataforma  de  mídia  digital  -
Numérica  (1.00)  -  1.00  -  Atendida
Estabelecimento de uma agenda de divulgação dos cursos para 2020 - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A divulgação de todas as ações estão sendo realizadas por estes canais de mídia; O instagram do PPGQTA possui 174
seguidores entre docentes (11; 6,3%), estudantes (29; 16,7%), egressos (31; 17,8%), pós-doc (1; 0,6%), estudantes de
graduação em Química (15; 8,6%) e outros (87; 50%)
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar os PPCs dos cursos de Química bacharelado e Química Licenciatura

Descrição

Atualização do PPC do curso de Química Bacharelado;
Atualização do PPC do curso de Química Licenciatura

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurQuimBachar, CCurQuimLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 9.   Aproximar os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura com as
práticas escolares da Educação Básica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Obter os PPCs prontos e aprovados para efeitos a partir de Mar/2020 - Numérica (2.00) - 1.40 - Parcialmente atendida

Avaliação

O  PPC  do  bacharelado  encontra-se  em  fase  de  finalização,  já  foram  aprovadas  as  regras  para  o  TCC,  Estágios  e
Atividades  complementares.
O PPC do curso de Licenciatura já foi aprovado em reunião de conselho.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar as ações de segurança em laboratórios de pesquisa e ensino do Núcleo de Química

Descrição

Qualificar servidores e discentes para segurança em laboratórios químicos;
Aumentar a informação disponível a comunidade sobre os reagentes presentes nos laboratórios.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)---Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  1.    Ampliar  o  sistema  de  monitoramento
eletrônico.
IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.
VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  7.    Divulgar  as  ações  executadas  pela  Secretaria  Integrada  de  Gestão  Ambiental  (SIGA).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Disponibilizar as fichas FISQP de todos os reagentes presentes nos laboratórios através de meio virtual (%) - Numérica
(100.00) - 100.00 - Atendida
Realização de um curso de segurança em laboratórios químicos para a comunidade acadêmica - Numérica (1.00) - 0.00 -
Não atendida

Avaliação

Em decorrência da suspensão de atividades presenciais não foram realizados cursos de segurança.
Todos os laboratórios possuem as FISQPs para consulta de todos os reagentes que são utilizados nos mesmos.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumento  do  número  de  Visitas  Técnicas  para  os  acadêmicos  dos  cursos  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e
Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias.

Descrição

Solicitação, à Receita Federal, de doação de um ônibus para as Visitas Técnicas

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Campus SAP, CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Recebimento do veículo (ônibus) - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Essa meta não foi atingida devido ao contexto da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Buscar a consolidação do PPGQTA

Descrição

Criar comissão e estratégias de auto-avaliação do programa;
Ampliar produção qualificada do programa.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurPGQuimAmb

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ferramenta de auto-avaliação - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Número de produção científica e tecnológica qualificada (5% a mais do que 2019) - Porcentagem (5.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

Criação da (1) Comissão de Planejamento e Auto-avaliação. A Comissão foi criada tendo Portaria de nomeação.
Os dados sobre a produção científica estão sendo levantados, mas ainda não foram finalizados.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitar os servidores do Núcleo de Química para a prevenção de incêndios e primeiros socorros

Descrição

Promover o reconhecimento dos meios de extinção de incêndio no seu ambiente de trabalho;
Estabelecer um protocolo de evacuação da EQA em caso de sinistro.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  1.    Ampliar  o  sistema  de  monitoramento
eletrônico.
IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.
VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Obtenção de um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios da EQA - Numérica (1.00) - 0.60 - Parcialmente atendida
Realização de um curso de capacitação para primeiros socorros em Laboratórios - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em  decorrência  dos  procedimentos  de  contingenciamento  devido  a  pandemia  não  foram  realizados  cursos  de
capacitação.  O  PPC  está  em  fase  de  análise  pelo  corpo  de  bombeiros.  Já  foram  realizadas  a  troca  de  extintores  e  a
colocação  de  placas  de  sinalização  nas  dependências  da  EQA.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Conceder licença capacitação para, no mínimo 01 professor e/ou 01 TAE do Campus SAP, por ano

Descrição

Substituição das atividades do professor ou técnico para permitir sua liberação

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de servidores em licença de capacitação por ano - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O professor Roberto de Souza Gomes da Silva esteve em licença de capacitação na Espanha por 3 (três) meses. Durante
a  licença,  o  professor  realizou  curso  de  Espanhol  na  Academia  Internacional  de  Lenguas  Madrid  (AIL  Madrid).  Em
paralelo,  houve  contatos  com  pesquisadores  do  Instituto  de  Ciencia,  Tecnología  de  Alimentos  y  Nutrición  (ICTAN),
vinculado ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para tratar de assuntos relacionados à atividade de
pesquisa.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidar o Plano Pedagógico da Engenharia Química (PPEQ)

Descrição

Reofertas de disciplinas no sistema semestral.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

C3, CCurEngQui, EE, ICHI, IMEF

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 2.   Criar a política de enfrentamento à evasão e retenção
nos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número  de  disciplinas  reofertadas  por  semestre  (0  a  100  %  do  QSL)  -  Porcentagem  (100.00)  -  50.00  -  Parcialmente
atendida

Avaliação

Cumprida parcialmente. As disciplinas com solicitação e aprovação pelo NDE quanto a reoferta foram atendidas.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consultar demanda de formação continuada dos servidores do Núcleo de Química

Descrição

Organizar lista de demanda para qualificação dos servidores considerando processos que necessitem afastamentos;
Organizar lista de demanda para qualificação dos servidores considerando processos que não necessitem afastamentos.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação  Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na
Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)---Programa do PDI para Excelência na
Pesquisa (Propesp)---Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.
II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 15.   Criar política
institucional para capacitação docente em estágio pós-doutoral.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 1.   Capacitar a comunidade universitária para atuar na pesquisa.
III  -  Pesquisa  -  2  -  Qualificar  a  Pesquisa  -  3.    Incentivar  a  troca  de  experiências  entre  os  pesquisadores  intra  e
interinstitucionais.
IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  2.
Promover  a  cultura  sobre  propriedade  intelectual.
IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  3.
Capacitar  os  envolvidos  com  geração  de  propriedade  intelectual.
V  -  Extensão  -  1  -  Consolidar  a  Política  de  Extensão  Universitária  -  1.    Capacitar  a  comunidade  universitária  para  a
realização  de  ações  de  extensão,  articuladas  com  o  ensino,  a  pesquisa,  a  inovação  e  a  cultura.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 4.   Intensificar ações de
formação continuada.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).
VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  4  -  Ampliar  a  formação  continuada  dos  servidores  -  4.    Fortalecer  as  ações  de  formação
pedagógica  dos  servidores  docentes.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Obter uma agenda de demanda de qualificação para 2020 e 2021 - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Realização de cursos de qualificação ou atualização (presencial ou a distância) - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente
atendida

Avaliação

A agenda  de  qualificação  não  foi  obtida.  Em decorrência  da  pandemia  e  demandas  de  novas  ações  a  agenda  não  foi
iniciada. Para os docentes foi ofertado pela PROGRAD o curso AVA formação. As formações presenciais programadas
foram canceladas.
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Meta

COVID  -  Apresentar  propostas  de  extensão  voltadas  ao  atendimento  das  necessidades  emergentes  frente  ao  novo
Coronavírus e a doença COVID-19, dentro do Edital de Fomento de Ações de Extensão Universitária Proexc n° 02/2020

Descrição

1)  Aprovar  o  projeto  intitulado:  Auxílio  técnico  para  adequação  das  Boas  Práticas  de  Fabricação  nas  agroindústrias
familiares  de  Santo  Antônio  da  Patrulha  para  conter  a  Covid-19
2)  Aprovar  o  projeto  intitulado:  Uso  de  ferramentas  de  qualidade  em  planos  de  contingência  da  Covid-19  nas
agroindústrias  familiares  de  Santo  Antônio  da  Patrulha/RS.
3)  Aprovar  o  projeto  intitulado:  Mudanças  nos  hábitos  alimentares  dos  brasileiros  durante  o  período  de  confinamento
devido  à  pandemia  de  Covid-19
4) Aprovar o projeto intitulado: Produção de álcool glicerinado para auxílio no combate à pandemia da Covid-19

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Desenvolvimento de estratégias para incentivar hábitos de vida saudáveis - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Divulgação em programa de rádio dos protocolos de segurança necessários para conter a Covid-19 - Numérica (8.00) -
8.00 - Atendida
Elaboração de um trabalho final de curso (TCC) - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Levantamento de riscos (8), ações preventivas e corretivas (16) - Numérica (24.00) - 24.00 - Atendida
Litros de álcool etílico glicerinado produzidos - Numérica (150.00) - 150.00 - Atendida
Mapeamento da Feira Livre Agrisap - Numérica (416.00) - 416.00 - Atendida
Número de pessoas participantes do questionário - Numérica (1060.00) - 1060.00 - Atendida
Quantidade de questionários aplicados aos feirantes - Numérica (10.00) - 10.00 - Atendida
Quantidade de questionários aplicados na população - Numérica (250.00) - 250.00 - Atendida

Avaliação

Resultados:
Levantamento  de  informações  sobre  as  medidas  de  higiene  e  segurança  adotadas  pelos  clientes  da  AgriSAP  e  pelos
agricultores  familiares  de  SAP.
Elaboração dos programas de rádio para a divulgação de informações pertinentes à população.
O projeto do trabalho de conclusão está em fase final de elaboração.
Elaboração de planta baixa da área utilizada na feira.
Dados coletados para identificação do cenário .
Utilização de matriz probabilidade versus impacto para identificar ameaças, vulnerabilidades e capacidades de defesa ou
reação.
Levantamento  do  consumo  de  alimentos  e  ingestão  de  bebidas  alcoólicas  pela  população  durante  o  período  de
quarentena.
Incentivo  às  escolhas  alimentares  saudáveis  através  divulgação  do  folder  e  da  palestra  entre  os  participantes
interessados,  levando  a  formação  de  agentes  multiplicadores.
Foram produzidos 150 litros de álcool
Projeto  1:  AgriSAp é  uma feira  realizada  pelos  agricultores  familiares  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Santo
Antônio  da  Patrulha.  Em função  da  pandemia,  o  auxílio  técnico  prestado  foi  relacionado  com os  protocolos  de  higiene
para  a  comercialização  de  alimentos  e  a  adequação  das  boas  práticas  de  fabricação.  A
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primeira  ação  foi  relacionada  com  a  coleta  de  informações,  através  da  elaboração  de  um  questionário  aos  clientes  e
agricultores  familiares,  com  perguntas  relacionadas  com  as  questões  de  higiene  adotadas  em  função  da  pandemia.  A
segunda ação foi a realização de algumas melhorias na AgriSAP, como o aumento da quantidade de material informativo
e  demarcação  no  chão  do  distanciamento  mínimo  que  deveria  ser  mantido  entre  as  pessoas,  evitando  o  contato.  A
terceira ação foi a participação online de um grupo de alunos, professores e técnicos em um programa da rádio local, para
a divulgação de informações relacionadas com a Covid-19. Por fim, essas ações de extensão resultarão em um trabalho
de conclusão de curso, que será finalizado no segundo semestre de 2020.
Projeto  2:   O  projeto  visa  a  criação  de  um  plano  de  contingência  para  o  evento  Agrisap  que  ocorre  duas  vezes  por
semana. Iniciou-se pelo mapeamento do local, com a construção de planta baixa e os detalhamentos da feira. A segunda
ação  contou  com  um  levantamento  de  informações  via  formulário  para  os  agricultores  (citado  no  projeto  acima)  que
visava entender melhor as ameaças e vulnerabilidades do local. Com os dados em mãos, passou-se para a terceira ação
que  é  a  aplicação  das  ferramentas  de  qualidade  para  planejar  as  ações  preventivas  e  corretivas  de  cada  risco
identificado.  O  projeto  segue  no  ano  que  vem  com  a  finalização  do  plano  de  contingência  e  possível  aplicação  desta
metodologia  em  cada  agroindústria,  o  que  dependerá  da  situação  sanitária.
Projeto 3: O projeto visa avaliar as mudanças nos hábitos alimentares da população brasileira adulta durante o período de
confinamento  devido  à  pandemia  de  Covid-19  e  desenvolver  estratégias  para  incentivar  hábitos  de  vida  saudáveis.  A
primeira  ação  realizada  foi  a  criação  e  aplicação  de  um  questionário  on-line  em  uma  amostra  de  1.060  pessoas
recrutadas por conveniência através da internet, em agosto de 2020. A segunda ação consistiu em elaborar um material
explicativo  (folder)  e  uma  palestra  sobre  alimentação  que  serão  divulgados  entre  os  participantes  da  pesquisa  que
manifestaram  interesse  por  e-mail.  A  terceira  ação  ainda  está  sendo  realizada  e  consiste  em  analisar  os  resultados
estatisticamente  com  intuito  de  identificar  mudanças  nos  padrões  alimentares  adotados  pelos  brasileiros  durante  o
período de confinamento e exemplificar o comportamento do consumidor em situações adversas. Os resultados gerados
possibilitarão o diagnóstico da população avaliada, sendo úteis para o desenvolvimento de estratégias para enfrentar o
possível  aumento das doenças crônicas e incentivar hábitos de vida saudáveis.
Projeto  4:  O  projeto  tem por  objetivo  utilizar  a  infra  estrutura  e  conhecimento  disponíveis  na  FURG-SAP para  produzir
álcool etilico glicerinado. Foram produzidos 150 litros de álcool, os quais serão destinados à Emater a ao Sindicato dos
Trabalhadores  Rurais  de  Santo  Antonio  da  Patrulha,  para  ser  usado  nas  agroindústrias  e  nas  feiras  ecológicas  do
município.
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Meta

COVID - diminuir o sentimento de afastamento bem como manter a saúde mental e o sentimento de pertencimento dos
estudantes durante a pandemia

Descrição

Realização de atividades em redes sociais, bate-papos, eventos on-line, entre outros.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de atividades on-line realizadas com os alunos - Numérica (10.00) - 10.00 - Atendida

Avaliação

-  Redes  Sociais:  Considerando  o  contexto  da  Pandemia  Covid-19,  as  coordenações  de  cursos,  preocupadas  com  o
afastamento  e  a  saúde mental  dos  nossos  estudantes,  realizaram diversas  atividades  nas  Redes  Sociais,  sendo  estas
realizadas  no  Instagram,  no  Facebook,  no  Linkedin  e  no  Linktr.ee.  Destaca-se  o  Quadro  AgroQuiz,  realizado  no
Instagram, no qual eram postadas perguntas elaboradas pelos docentes dos cursos, coordenações de curso, técnicos e
projetos de extensão e, depois de 24 h, a justificativa da resposta era postada. Foram mais de 40 perguntas e respostas
justificadas, realizadas de abril até setembro, quando houve o retorno às aulas. (Indicador numérico 4)
-  Bate-papos  com  a  coordenação:  Foram  realizados  diversos  bate-papos  com  os  estudantes  e  as  coordenações  de
cursos,  em  conjunto  com  o  Diretório  Acadêmico  das  Engenharias  Agroindustriais.  As  temáticas  que  nortearam  essas
conversas  estavam  relacionadas  ao  retorno  às  aulas.  (Indicador  numérico  3)
- Eventos on-line: O dia do Engenheiro Agroindustrial (13 de setembro) foi comemorado de forma on-line nos dias 9, 10,
11  de  setembro  com  palestras  de  convidado  externo,  com  as  coordenações  de  cursos,  representantes  do  PPGSPA
(Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Agroindustriais) e alunas egressas da FURG. Essa atividade foi
uma parceria entre o Projeto de Extensão Ciclo de Palestras das Engenharias Agroindustriais, PET FURG-SAP, Diretório
Acadêmico  da  Engenharias  Agroindustriais,  PPGSPA  e  coordenações  de  curso  de  Engenharia  Agroindustrial
Agroquímica  e  de  Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias.   Ainda  dentro  do  projeto  de  extensão  Ciclo  de
Palestras das Engenharias Agroindustriais, foram realizados os seguintes eventos "Cenário da Pós-Graduação no Brasil:
Perspectivas e Desafios" e "As Perspectivas para os Sistemas Agroindustriais no Brasil a Partir do Cenário Internacional",
ambos no formato on-line. (Indicador numérico 3)
- Site: A fim de fortificar o fluxo de informações e estimular o sentimento de pertencimento dos discentes e docentes, foi
criado o site dos cursos Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias com o
domínio agroindustrial.furg.br. (Indicador numérico 1)
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Meta

COVID - Mitigar o efeito da pandemia no âmbito de disciplinas do Curso de Engenharia Química

Descrição

Projeto de Ensino ENS 1423. Atividades Remotas Complementares ao Currículo Presencial no NEQ - FURG
Diante  dos  desafios  impostos  pela  COVID-19,  foram  implantadas  diferentes  sistemáticas  de  atuação  nas  disciplinas
pertencentes  ao  Núcleo  de  Engenharia  Química,  as  quais  também  foram  vivenciadas  pelos  estudantes  dos  cursos  de
Engenharia  de  Alimentos  e  de  Engenharia  Bioquímica,  naquelas  compartilhadas.
O projeto de ensino acolhe as metodologias utilizadas pelos professores das disciplinas nos meses iniciais da suspensão
de atividades e sistematiza diversas destas ações a serem implementadas nos componentes curriculares de uma maneira
contínua ainda durante o período de suspensão de aulas e a partir da retomada das aulas presenciais.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de estudantes atingidos - Numérica (186.00) - 92.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O resultado numérico reflete ao número de estudantes atingidos em relação aos matriculados nas seguintes disciplinas:
Controle e Automação de Processos Químicos I - turma A, Controle e Automação de Processos Químicos II - turma A,
Estágio Curricular Obrigatório em Engenharia Química, Fenômenos de Tranporte III - turma A, Projeto de Graduação em
Engenharia Química (11 estudantes), Termodinâmica I - turma A, Termodinâmica II - turma A.
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Meta

COVID - produção de álcool etílico glicerinado para distribuição às entidades que trabalham na linha de frente no combate
à pandemia

Descrição

Produzir 1300 litros de álcool etílico glicerinado nos laboratórios de química da EQA-SAP

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Litros de álcool etílico glicerinado produzido - Numérica (1300.00) - 13000.00 - Atendida

Avaliação

Foram realizadas  2  etapas  de  produção.  Inicialmente,  foram recebidos  insumos  através  da  Câmara  de  Vereadores  de
Santo Antônio da Patrulha, e os 136 L de álcool produzidos foram doados à Vigilância Sanitária, para distribuição entre as
equipes  de  enfermeiros,  médicos,  bombeiros  e  brigada  militar  do  município.  Posteriormente,  duas  empresas  fizeram a
doação dos insumos, o que possibilitou a produção de 1164 L de álcool etílico glicerinado. Destes, 500 L foram doados ao
hospital  de  Flores  da  Cunha  e  664  L  foram  novamente  doados  à  Vigilância  Sanitária  de  SAP.  Em  ambas  as  etapas,
docentes,  técnicos  e  estudantes  dos  cursos  de  graduação  (Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e  Engenharia
Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Licenciatura em Ciências Exatas, Engenharia da Produção e Administração) e pós-
graduação  (Programa  de  Pós  Graduação  em  Química  Tecnológica  e  Ambiental  e  Especialização  em  Qualidade  e
Segurança  de  Alimentos)  do  Campus  participaram  como  voluntários.
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Meta

Criação de Laboratório de Ensino: Laboratório de Operações Unitárias

Descrição

Designação de espaço físico e compra dos equipamentos necessários para as aulas práticas

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP, Prograd, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação do Laboratório Ensino de Operações Unitárias - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Criação  de  Laboratório  de  Ensino:  Laboratório  de  Operações  Unitárias.  Esta  meta  foi  discutida  em  Reunião  do  NDE
Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica,  segue  o  descrito  em  Ata  06/2020:  "A  coordenação  de  curso  relata  que  esta
demanda está em consonância com a período atual, o qual o Curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica está em
fase de Renovação de Reconhecimento, bem como previsto por meta da Comissão Interna de Avaliação e Planejamento
(CIAP) da EQA-SAP - Criação de Laboratório de Ensino: Laboratório de Operações Unitárias tendo apoio do Núcleo EQA-
SAP (Ata 15/2019). Destaca-se que no momento da Avaliação para o Reconhecimento de Curso ocorrido em 2013, uma
grande fragilidade na parte de Laboratórios didáticos especializados foi  apontada pelos avaliadores do MEC. Conforme
registro do relatório de avaliação (Protocolo: 201204970) a justificativa apresentada foi "Quanto aos laboratórios didáticos
específicos, muitos deles não foram montados, como por exemplo o de fenômenos de transportes e operações unitárias.
A justificativa atribuída é que serão montados no novo campus, que já se encontra construído, mas ainda não está em
operação."  O  NDE  entende  a  necessidade  de  encaminhar  uma  nova  demanda  para  o  atendimento  dos  Laboratórios
didáticos especializados, visto que atualmente temos somente um único módulo de ensino para atividades práticas, e há
uma  grande  importância  para  a  formação  do  egresso  em  vivenciar  as  atividades  experimentais  das  áreas
profissionalizante  e  específicas  do  curso.  Adicionalmente,  destaca  que  atualmente  já  há  estrutura  física  adequada  no
Campus  FURG-SAP  para  recebimento  desses  equipamentos.  Relata-se  ainda  que  os  equipamentos  solicitados
atenderão as demandas dos cursos de Engenharia Agroindustrial Agroquímica e de Engenharia Agroindustrial Indústrias
Alimentícias,  vinculados  a  EQA,  bem  como  disciplinas  da  área  de:  operações  unitárias;  fenômenos  de  transporte;  e
tecnologias."  Até o presente momento o documento dos orçamentos dos módulos foi  aperfeiçoado e atualizado, e será
encaminhado  à  Direção  da  Unidade  em  2021.  O  NDE  do  curso  de  Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias
identifica  a  mesma  necessidade  com  relação  aos  módulos  didáticos.
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Meta

Diminuir a retenção dos cursos de química bacharelado e química licenciatura

Descrição

1 - Criação de grupos de trabalhos (GT) para construção de projetos de ensino multidisciplinares;
2 - Criação de  no mínimo 1 projeto de ensino multidisciplinares em dois anos;
3 - Implementação de dois projetos de ensino já criados.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurQuimBachar, CCurQuimLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 2.   Criar a política de enfrentamento à evasão e retenção
nos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de projeto de ensino multidisciplinar com execução em 2020 - 2021 - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Formação de grupo de trabalho - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reduzir  a  retenção  nos  cursos  de  química  bacharelado  e  química  licenciatura  (5%  com  relação  ao  ano  de  2019)  -
Porcentagem  (5.00)  -  2.50  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

Foi realizada a criação de dois grupos de Trabalho (1- Análise do ENADE 2017; 2-Projeto Planta Biosul).
Criação  de  4  projetos  (1-  ENS  -  1246  Planta  Piloto  Biosul  -  um  espaço  de  incubação  de  ideias  e  transferência  de
tecnologia;  2-  Projeto  de  Pesquisa  e  extensão  nº  266  -  SISPROJ  -  Formação  de  professores  e  desenvolvimento  de
currículo na área de CNT através de "situação de Estudo"; 3 - ENS - 1468 Ações Tutoriais Emergências Para os Cursos
de Química Bacharelado e Química Licenciatura; 4 -   Projeto de Ensino "ENS 1417 Estudo e Formulação de Questões
Avaliativas como Ferramenta de Aprendizagem e Integração de Conteúdos em Química -  Vania Lima).
Com relação a retenção ainda não tem-se os dados de 2020.
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Meta

Estimular  o  sentimento  de  pertencimento  dos  estudantes  dos  cursos  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e
Indústrias  Alimentícias

Descrição

- Realizar o apadrinhamento dos estudantes ingressantes em 2020 nos cursos de Engenharia Agroindustrial Agroquímica
e Indústrias Alimentícias;
- Participação das coordenações dos Cursos de Engenharia Agroindustrial na Acolhida Cidadã;
- Mudança de metodologia de ensino na disciplina de Introdução à Engenharia Agroindustrial, dando maior visibilidade às
diferentes áreas de atuação dos futuros Engenheiros Agroindustriais.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação  cidadã  do  estudante  -  3.    Promover  ações  que  estimulem  o
sentimento  de  pertencimento  dos  estudantes  com  seus  cursos  e  com  a  Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Diminuição na taxa de evasão - Porcentagem (10.00) - 5.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

- Taxa de Evasão: Conforme dados obtidos no Sistemas FURG o curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica teve
uma redução de 12,2% para 9,9% de evasão, considerando os semestres 2019/1 e 2020/1, respectivamente. No curso de
Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias  teve  uma redução de  16,3% para  10,5%,  considerando os  semestres
2019/1  e  2020/1,  respectivamente.
- Acolhida Cidadã 2020: Entre os dias 2 e 6 de março de 2020, foi realizado no Campus de Santo Antônio da Patrulha, a
primeira Acolhida Cidadã realizada totalmente na Unidade Bom Princípio. As atividades em sua maioria foram realizadas
no Pavilhão 01 de Sala de Aulas. A acolhida cidadã é um conjunto de atividades para os ingressantes de todos os cursos
do campus SAP, sendo tradicionalmente organizada pelas coordenações de cursos, direção administrativa, PRAE-SAP,
todos diretórios acadêmicos, associação atlética, Empresa Júnior EngerSolution e Grupo PET FURG/-SAP. No dia 02 de
março,  as  coordenações  dos  Cursos  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e  Engenharia  Agroindustrial  Indústrias
Alimentícias  realizaram  atividades  em  conjunto  para  os  ingressantes  de  ambos  os  cursos.  Nesse  momento,  foi
apresentado  a  eles:  a  FURG,  a  EQA,  a  estrutura  dos  cursos  de  graduação  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e
Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias,  bem  como  as  possibilidades  de  Pesquisa,  Ensino,  Extensão,
Tecnologia  e  Inovação as  quais  a  Universidade os  propicia.  Além disso,  a  presença de egressas  dos  cursos  contando
sobre suas trajetórias acadêmicas e profissionais também foi realizada no formato de vídeo. Durante a semana ainda, os
estudantes participaram de atividades com os professores das áreas profissionalizantes e profissionalizantes específicas
dos cursos. Essas atividades foram feitas em separado para cada um dos cursos.
- Mudança de metodologia de ensino na disciplina de Introdução à Engenharia Agroindustrial, dando maior visibilidade às
diferentes  áreas  de  atuação  dos  futuros  Engenheiros  Agroindustriais.  Tendo  em  vista  a  Pandemia  Covid-19,  as  ações
relacionadas  a  visita  técnica  não  puderam  ser  realizadas.  Os  professores  reorganizaram  a  disciplina  para  o  Contexto
Remoto  durante  o  Período  Emergencial.
-  Apadrinhamento  dos  estudantes  ingressantes  em  2020  nos  cursos  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e
Indústrias  Alimentícias.  Esse  projeto  estava  sendo  planejado  e  organizado  pela  PRAE-SAP  e  não  foi  possível  ser
realizado  por  questões  relacionadas  a  Pandemia  Covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estudar os indicadores numéricos dos cursos de química bacharelado e química licenciatura (2019)

Descrição

1 - Estudar os índices dos estudantes dos cursos no ano 2019;
2 - Elaboração de relatório com os dados obtidos com sugestões de ações.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurQuimBachar, CCurQuimLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 6.   Acompanhar o desempenho dos estudantes nos cursos
de Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Emissão de relatório com os dados e sugestões de ações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Realização de encontro para apresentação e discussão dos resultados da ação 1 - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Ambos relatórios foram emitidos, e os resultados foram apresentados para os docentes dos NDE's, Núcleo de Química e
durante assembleia com os estudantes .

25 38/



Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Fortalecimento das ações de ensino e extensão do NEAB

Descrição

Divulgar  os  projetos  de  ensino  e  extensão  em  diversos  espaços,  tais  como,  FITEC,  Semana  Aberta,  MPU,  SAEQA  e
demais  eventos  dos  cursos.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngAlim, CCurEngBio, Prae, Proexc, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Desenvolvimento  do  Estudante  (Prae)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação
(Prograd)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 9.   Mapear e dar visibilidade as ações de extensão.
VII - Assuntos Estudantis - 2 - Promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante - 2.   Ampliar a participação
dos estudantes em atividades e projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de uma sala de aprendizagem colaborativa - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Número de cursos de extensão realizados na Unidade - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida
Número de eventos que será divulgado os projetos de ensino e extensão do NEAB - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida
Número  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  aprovados  na  Unidade  -  Numérica  (15.00)  -  11.00  -  Parcialmente
atendida

Avaliação

Em 2020 foram realizados 5 cursos de extensão na EQA:
Semana Acadêmica da Escola de Química e Alimentos (SAEQA);
XI Fórum das Indústrias de Alimentos;
IX Ciclo de Palestras Específicas;
Palestras diversas oferecidas pelo PET - EA;
Palestras diversas oferecidas pelo GTTEB;

Projetos de pesquisa aprovados na Unidade:
Aplicação de campos magnéticos em bioprocessos;
Cultivo outdoor de microalgas em fotobiorreatores de placas planas;
Risco de contaminantes fúngicos em produtos à base de cereais;
Cultivo de microalgas em efluente de laticínio.

Projetos de ensino aprovados na Unidade:
Monitoria Voluntária em Bioquímica de Alimentos e Bioquímica de Micro-organismos;
Auxílio tutorial para o uso de tecnologias digitais no Curso de Engenharia de Alimentos;
Monitoria voluntária na disciplina de Introdução aos Bioprocessos Industriais para o curso de Engenharia Bioquímica;
Ações da Comissão de Segurança;
Tutoria para auxílio na utilização de tecnologias no ensino remoto emergencial do curso de Engenharia Bioquímica;

Projetos de extensão aprovados na Unidade:
Plano de Trabalho para o ano de 2020 do Grupo de Trabalho Tutorial em Engenharia Bioquímica (GTTEB);
Ações de extensão do Programa de Educação Tutorial-PET-EA-2020.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

A sala de aprendizagem colaborativa foi criada, porém de forma remota e não física como tinha sido planejado no início
do ano.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementação das ações da comissão de segurança

Descrição

Implantação dos protocolos de ação nos laboratórios e no prédio da EQA;
Oferecer capacitação para os servidores, estudantes de graduação e pós-graduação;
Criar uma página com informações de segurança dentro do site da EQA.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitações - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Capacitar os técnicos para utilizar as caixas de primeiro socorros - Numérica (10.00) - 5.00 - Parcialmente atendida
Colocação de lâmpadas de emergência - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida
Reuniões da comissão - Numérica (3.00) - 10.00 - Atendida
Trocar portas por portas corta fogo - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Foram realizadas 10 reuniões da COSEG;
Atualização do corpo de membros da COSEG;
Informes da COSEG como item de pauta em todas as reuniões do Conselho da EQA;
Aprovação do plano de prevenção e proteção contra incêndio/PPCI da Unidade (Realizada parcialmente);
Treinamento do protocolo padrão em primeiros socorros com a equipe de enfermagem da PROGEP/DAS e entregas das
caixas de primeiros socorros padronizadas (realizada parcialmente);
Criação da página da COSEG no site da EQA (Realizada parcialmente);
FISPQs
Atualização do plano de contingência da EQA;
Aplicação do riscômetro e orientação para construção das ações/protocolos específicos de cada ambiente da EQA;
Aprovação de um projeto de ensino da COSEG.
As lâmpadas foram colocadas, no entanto ainda falta a instalação elétrica.

28 38/



Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Maior envolvimento dos NDEs com os planos de ensino das disciplinas

Descrição

Intensificar a realização de reuniões dos NDEs ao longo do ano.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  3.    Fortalecer  a  atuação  dos  Núcleos  Docentes
Estruturantes  (NDEs).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões - Numérica (6.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

Engenharia Agroindustrial Agroquímica: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica
realizou até o presente momento nove reuniões no ano de 2020.  Dentre os assuntos abordados,  podemos destacar:  a
atualização  e  aperfeiçoamento  do  PPC  do  curso  com  a  inclusão  da  disciplina  optativa  de  Diretos  Humanos,  das
bibliografias básicas das disciplinas, Normas de Estágios e Normas do Projeto Final de Curso; oferta das disciplinas no
período  emergencial.  Além  disso,  houve  pautas  relacionadas  com  o  Retorno  às  Aulas  no  formato  remoto,  com  a
implantação do laboratório para as disciplinas profissionalizantes e profissionalizantes específicas e o Relatório Gerencial.
Outro  ponto  importante,  foi  a  transparência  adotada  por  esse  NDE,  sendo  as  Atas  das  reuniões  divulgadas  no  site  do
campus FURG-SAP e no site dos cursos Engenharia Agroindustrial  Agroquímica e Engenharia Agroindustrial  Indústrias
Alimentícias para acesso da comunidade. Isso foi  feito também com as Atas das reuniões de Núcleo EQA-SAP.
Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias:  São  realizadas  reuniões  frequentes  com  o  NDE.  Até  o  momento,  já
foram realizadas 05 reuniões, onde foram discutidas: as novas diretrizes de ensino dos cursos de engenharia; normas de
estágio, normas de projeto final, avaliação e atualização de PPC, avaliação dos planos de trabalho das disciplinas, ofertas
de disciplinas, atualizações sobre COMGRAD.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manter a oferta regular de, pelo menos, 01 curso de Pós-Graduação lato sensu presente no Campus SAP

Descrição

Divulgação, presencial ou via web, das oportunidades de cursos de Especialização disponíveis no Campus

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 3 - Ampliar e qualificar os cursos de Pós-Graduação lato sensu - 3.   Estimular a criação
de cursos com as demandas da sociedade em todos os campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de cursos de especialização presentes no Campus SAP - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Em agosto de 2019 teve início  a segunda turma do curso de Especialização em Qualidade e Segurança de Alimentos,
num total de 17 alunos. As disciplinas do primeiro semestre de 2020 iniciaram de forma presencial e foram concluídas de
forma remota.  Para  o  segundo  semestre  de  2020,  todas  as  disciplinas  estão  sendo  ministradas  de  forma on-line,  com
atividades síncronas  e  assíncronas  previstas  por  cada professor.  A  conclusão desta  turma está  prevista  para  junho de
2021.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Oferecimento mensal de cursos de Boas Práticas de Fabricação (BPFs) para possibilitar renovação de alvará sanitário e
dar suporte técnico para as pequenas empresas da região

Descrição

Divulgação  dos  serviços  da  Empresa  Junior  em  meios  eletrônicos,  bem  como  através  da  Emater  e  da  Coordenadoria
Regional  de  Saúde

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 4.   Fortalecer as atividades
das Empresas Juniores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de cursos de BPFs ofertados ao longo do ano - Numérica (8.00) - 1.00 - Não atendida

Avaliação

Como os cursos são presenciais, em função da pandemia, a EJ só conseguiu ministrar um curso de BPF, entre os dias 7
e  14  de  março.  A  divulgação  em  redes  sociais  se  manteve  assim  como  houve  um  processo  seletivo  para  seleção  de
novos  integrantes,  realizado  por  meio  eletrônico.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

Programar ações conjuntas entre o DAEQ, PET/EQ, Phi Consultoria e profissionais egressos

Descrição

Utilizar a rede social profissional para promover o contato com os envolvidos.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngQui

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos  por  semestre  (Promover  atividades  em  conjunto  entre  todos  envolvidos  citados)  -  Numérica  (2.00)  -  2.00  -
Atendida

Avaliação

Foram realizadas duas Web conferências com engenheiros químicos promovidas pelo DAEQ.
Além  da  Assembleia  com  a  coordenação,  professores  e  estudantes  sobre  o  sistema  não  presencial  promovida  pelo
DAEQ.
O PET/EQ promoveu semana zero (modo presencial), diversas Webpalestras com engenheiros químicos e psicólogo; e
seminários. Além da entrega dos periódicos do PET/EQ.
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Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover ações de sustentabilidade do Núcleo de química

Descrição

Revisar as ações relacionadas a esta meta de 2019;
Implantar um sistema de reaproveitamento de água do destilador de água da EQA, que atende a diversos laboratórios;
Implantar um sistema de reaproveitamento de água em  no mínimo dois laboratórios didáticos.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurPGQuimAmb, CCurQuimBachar, CCurQuimLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)---Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  1.    Ampliar  o  sistema  de  monitoramento
eletrônico.
IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.
VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  3.    Promover  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  (energia  elétrica  e  água).
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  7.    Divulgar  as  ações  executadas  pela  Secretaria  Integrada  de  Gestão  Ambiental  (SIGA).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Obtenção do sistema de aproveitamento de água dos destiladores 100% funcional - Numérica (1.00) - 0.80 - Parcialmente
atendida
Obtenção do sistema de aproveitamento de água nos sistemas de refrigeração de laboratórios didáticos - Numérica (1.00)
- 1.00 - Atendida

Avaliação

Para o sistema de aproveitamento de água dos destiladores já foi adquirido o material, aguardando o retorno atividades
presenciais para as obras de colocação.
Os sistemas de aproveitamento de água nos sistemas de refrigeração já foram implantados. Os docentes dos laboratórios
didáticos de Química Orgânica e Físico-Química destinaram recursos para a compra de bombas de água para aquário e
montaram sistemas de circulação de agua para condensadores e reatores.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificação dos discentes e servidores

Descrição

Incentivar a participação de docentes em eventos técnico-científicos e em cursos de qualificação;
Incentivar a participação dos técnicos em cursos de qualificação e capacitação;
Incentivar a participação dos alunos de graduação e pós-graduação em eventos de ensino, pesquisa e extensão.

Unidade Responsável

EQA - Escola de Química e Alimentos

Unidades Envolvidas

CCurEngAlim, CCurEngBio, CCurPGEngAlim, Gab, Proexc, Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação  (Propesp)---
Programa  do  PDI  para  Mobilidade  Acadêmica  e  Internacionalização  da  Universidade  (Gab/ReIInter)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  5.    Fortalecer  a  mobilidade acadêmica.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 16.   Fortalecer a
mobilidade acadêmica no país e exterior.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.
VII - Assuntos Estudantis - 2 - Promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante - 2.   Ampliar a participação
dos estudantes em atividades e projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 3.   Incentivar a participação dos servidores
em eventos externos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de convênios com instituições nacionais e internacionais - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
Número de estudantes em mobilidade acadêmica - Numérica (5.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Participação de docentes em eventos e cursos - Numérica (10.00) - 16.00 - Atendida
Participação de estudantes em eventos - Numérica (50.00) - 173.00 - Atendida
Participação de técnicos em cursos - Numérica (5.00) - 9.00 - Atendida

Avaliação

Mobilidade acadêmica: uma estudante que estava na Alemanha;

Em 2020, 20 docentes participaram de 16 eventos e cursos listados abaixo:
Semana Acadêmica da Escola de Química e Alimentos - SAEQA;
I Encontro Virtual de Práticas Pedagógicas de Educação Empreendedora em Engenharia - ABENGE;
II Encontro Virtual de Práticas Pedagógicas de Educação Empreendedora em Engenharia - ABENGE;
Congresso De repente, professor on-line;
I Semana Proteômica e Bioquímica de Proteínas (UFV);
I Semana Científica virtual de Bioquímica da UFPR;
Coffee Science;
FORGRAD - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação 2020;
Mesa Redonda: Formação de Professores;
Mesa Redonda: Flexibilização das Atividades Acadêmicas em Tempos de Pandemia;
Mesa Redonda: Utilização das tecnologias digitais para a Educação Superior;
AVA FORMAÇÃO DOCENTE - FURG;
Pint of Science - Rio Grande, RS - Cerveja: beber e se intoxicar mas não com o álcool
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IX Ciclo de Palestras Específicas;
I Workshop Online: Como a Engenharia de Alimentos pode mudar o mundo?
XI Fórum das Indústrias de Alimentos;
19ª Mostra de Produção Universitária - MPU.

Em 2020, 2 técnicas participaram de 9 eventos e cursos listados abaixo:
I Seminário Online de Biotecnologia e Ciência de Alimentos - I SBCA;
IX Ciclo de Palestras Específicas- PET Engenharia de Alimentos FURG;
Palestra: Aplicação de Ferramentas da Qualidade na Produção de Alimentos - PET;
Curso: Boas Práticas em Laboratório e Análises Químicas de Alimentos - Universidade;
Minicurso: Leite: Obtenção e Qualidade - PET Engenharia Agroindustrial FURG-SAP;
Curso de Inglês para servidores públicos - Conversação I - PROGEP-FURG;
Curso de Estatística, 20 horas, pela Escola Nacional de Administração Pública;
Curso de Word 2016, 20 horas, pela FBV Cursos;
Curso de Introdução a Libras, 60 horas, pela Escola Nacional de Administração Pública.

Em 2020 mais de 350 discentes participaram de 173 eventos e cursos:
VIII Simpósio de Biotecnologia;
X Semana de Biotecnologia Industrial;
Congresso Biotecnologia Brasil: Movimento Biotecnologia Brasil (MBB);
Simpósio de Biotecnologia - UFRJ;
Semana Acadêmica da Escola de Química e Alimentos (SAEQA);
Palestras oferecidas pelo GTTEB;
1º Simpósio de Bioquímica e Biologia Molecular - LIB2M/FIC;
1º Seminário On-Line de biotecnologia e Ciência de Alimentos - I SBCA - Univeridade Estadual de Maringá;
1º Congresso Digital de Nanotecnologia e Bioengenharia - Embrapa;
VIII Simpósio de Biotecnologia: Saúde Única e IV Mostra Acadêmica;
Congresso Internacional Online de Biocosméticos e Fitoprodutos;
Biotecfarma - Jornada Farmacêutica Industrial;
Biodiesel Week - Ubrabio;
Semana da biotecnologia industrial - USP;
Conexão MEJ SUL;
Worskhop de inglês científico - UNICAMP;
Café com ciência- COVID19: o que a ciência já desvendou e o que ainda permanece velado (ICB-FURG);
Vesículas extracelulares influenciando células do microambiente tumoral (UFRJ);
XVIII SEBIO UENF;
Webinar Microbiologia dos Alimentos - Unesp;
Biodiesel week - Ubrabio;
I Workshop de inglês científico - ScientificEnglish;
10a Semana de Biotecnologia Industrial - USP;
Simpósio de Biotecnologia - UFRJ;
Semana acadêmica do ICEAC;
II Workshop Online de Alimentos Funcionais e Embalagens;
I Simpósio Internacional em Ciência e Tecnologia de Alimentos - V Seminário em Inovação e
Tecnologia na Área de Alimentos;
VIII International Conference on Food Proteins and Colloids;
I Seminário On-Line de Biotecnologia e Ciência de Alimentos - I SBCA;
3º Workshop Internacional da Rede de Pesquisas em Barragens Amazônicas;
I Encontro de Química e Bioquímica de Alimentos;
I Congresso On-line de Biotecnologia, Inovação e Comunidades de Conhecimento;
I Workshop On-line: Como a Engenharia de Alimentos pode mudar o mundo?
VII Semana de Engenharia de Alimentos;
I Seminário On-line de Biotecnologia e Ciência de Alimentos;
I Simpósio Internacional em Ciência e Tecnologia de Alimentos;
I Seminário Virtual de Engenharia de Alimentos do Mato Grosso do Sul;
I Semana Online de Integração de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos;
I Semana Acadêmica Multicampi de Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFFar;
II Seminário Virtual de Engenharia de Alimentos do Mato Grosso do Sul;
III Semana de Engenharia de Alimentos;
I Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia;
I COICTA- International Online Congress of Food Science and Technology;
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1° Ciclo de Webinares de Ciência e Tecnologia em Alimentos;
19ª Mostra de Produção Universitária - MPU;
Pint of Science - Rio Grande, RS - Cerveja: beber e se intoxicar mas não com o álcool;
I COICTA- International Online Congress of Food Science and Technology;
I Workshop On-line GETEAL UFSJ: Ferramentas para redação e divulgação científica
I Workshop On-line: Como a Engenharia de Alimentos pode mudar o mundo?
Do vinho ao café brasileiro: a voz do consumidor e os desafios do mercado;
Webinar sobre Inovações em Espectrometria de Absorção Atômica (AAS);
VII Simpósio de Biotecnologia: Saúde Única e IV Mostra Acadêmica;
43ª Reunião Anual Virtual da Sociedade Brasileira de Química;
VIII Simpósio de Biotecnologia: Saúde Única e IV Mostra Acadêmica;
I Seminário Virtual de Engenharia de Alimentos do Rio Grande do Sul;
3º Seminário Virtual de Engenharia de Alimentos do Rio Grande do Sul;
III SENGALIF - III Semana da Engenharia de Alimentos;
Como converter biomassa em etanol e outros produtos;
Biologia Sintética Aplicada a Química Verde;
1º Seminário Virtual de Engenharia de Alimentos do Mato Grosso do Sul
2º Seminário Virtual de Engenharia de Alimentos do Mato Grosso do Sul
I COICTA - International Online Congress of Food Science and Tecchnology
1º Ciclo de Webinares de Ciência e Tecnologia em Alimentos (UFSM)
Mesa Redonda: Digestão in vitro e bioacessibilidade: Avanços e desafios;
Mesa Redonda: Tecnologias emergentes para o processamento de alimentos;
Simpósio Internacional de Tecnologia de Alimentos e Inspeção;
I Semana Acadêmica Multicampi de Ciência e Tecnologia de Alimentos;
Biologia de sistemas aplicados a leveduras industriais para a produção de bioetanol;
I Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia
Mesa Redonda Online "Minerais essenciais e contaminantes inorgânicos em alimentos: saúde, segurança e ensaios de
digestão in vitro"
Palestras Online de Operações Unitárias: Aplicações na Engenharia de Alimentos
I Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia (I CDNB)
Mesa Redonda: Insetos na alimentação: Alimentação do futuro?
Mesa Redonda online "E Falando de amido..."
Seminário Agroindustrial do Sertão Pernambucano;

Extensão universitária em Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos;
Extensão universitária em Panificação, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSUL;
Extensão universitária em Análise Sensorial, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSUL;
Extensão universitária em Bebidas: conceitos e tipos, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSUL;
Curso Básico de HPLC - Módulo I. Shimadzu do Brasil Comércio, SBC;
Análise de Contaminantes em alimentos por LCMS. Shimadzu do Brasil Comércio, SBC;
Preparo de soluções. O biotecnologista;
Revisão sistemática e meta-análise - Coursera: UNICAMP;
Minicurso de Riscos Ambientais no Ambiente de Trabalho;
Minicurso de Educação em Segurança no Trabalho;
Minicurso de Gestão de Qualidade;
Minicurso de Programas de segurança no trabalho;
Treinamento Target GEDWeb (Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios) para usuários;
Curso de Didática no Ensino Superior;
Curso de Conceitos básicos de RDC 331/2019 e IN 60/2019;
Curso de Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudança;
Curso de extensão zotero: simplificando o gerenciamento de referências bibliográficas (UNOESC);
Curso  de  Segurança  em  laboratórios  de  pesquisa:  uma  análise  multidisciplinar  dos  desafios  decorrentes  da  pandemia
COVID-19;
Curso Princípios e Aplicações de Cromatografia Gasosa - Módulo I;
Curso: Esclarecendo ainda mais sobre a Cromatografia por Fluido Supercrítico;
Curso de Impurezas na Indústria Farmacêutica;
Minicurso de Hortas em pequenos espaços;
Minicurso de Emissões Atmosféricas: Fundamentos e efeitos;
Minicurso de Diagnóstico Ambiental - Ferramentas e Métodos de Realização.;
Minicurso de Elaboração de política ambiental;
Curso para usuários de GC e GCMS (Agilent Technologies Brasil);

36 38/



Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Curso de Princípios e aplicações de Cromatografia Gasosa (Shimadzu do Brasil Comércio);
Curso de Introdução ao Tema da Liderança;
Curso: Desvendando a Indústria 4.0;
Curso: Técnicas Microscópicas de Caracterización;
Curso de Avaliação dos Riscos Ergonômicos e Acidentes de Trabalho;
Curso de Avaliação dos Riscos físicos, químicos e biológicos;
Curso de Espectrometria de Absorção Atômica - Conceitos Fundamentais, Instrumentação e Aplicação Especiais;
Curso de Meliponicultura: criação de abelhas sem ferrão (EMBRAPA);
Curso de Fundamentos de Cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas (Shimadzu do Brasil Comércio);
Curso básico de HPLC (Shimadzu do Brasil Comércio);
Curso de Cromatografia de Fluído Supercrítico (Shimadzu do Brasil Comércio);
Curso de Revisão Sistemática e Meta-análise;
Curso Analisador de Carbono Orgânico Total: Princípios e Aplicações;
Minicurso Prototipagem e Desenvolvimento de Equipamentos. I Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia
(I CDNB);
Curso de Fundamentos de ICPMS;
Curso de Fixação Biológica de Nitrogênio;
Curso de Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho;
Curso de Competência Transversal - Segurança no Trabalho;
Curso de Análise Sensorial;
Curso de Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos;
Curso de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável;
Curso de Panificação;
Curso de Introdução ao Bem-Estar Animal;
Curso de Boas Práticas nos Serviços de Alimentação;
Curso de Introdução à Nanobiotecnologia;
Curso de Relação entre Coaching e Mentoring;
Curso Introdução ao Tema da Liderança;
Curso de Conceitos Básicos de Matemática Financeira;
Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade;
Curso de Comunicação Empresarial;
Curso de Postura e Imagem Profissional;
Curso de Metodologia da Pesquisa Científica
Curso de Descarte de Resíduos Industriais - IFRS;
Curso de Produção de vacinas no contexto da COVID-19 - Unifesp;
Curso de Fundamentos de Biogás - Cibiogás;
Curso de C++ básico - Treina Web;
Curso de Fundamentos da programação lógica - Fundação Bradesco;
Curso de Viticultura - IFRS;
Minicurso de Como escrever e publicar um artigo científico de alto impacto;
Minicurso de Como melhorar seu CV;
Minicurso de Como se sair bem em trabalhos científicos: da pesquisa à apresentação
Mini - curso - Design 3D for Bioprinting - 1st International Digital Congress on 3D Biofabrication and Bioprinting (3D);
Curso  - Flavonoides em Alimentos;
Curso de Extensão Tecnologia de Processamento e Acondicionamento de Minimamente Processados;
Curso - Atualidades em Embalagens Plásticas para Frutas e Hortaliças;
Mini curso - Conceitos Introdutórios no Processamento de Carnes e Derivados;
Curso de Pyton - Cursoemvideo.com;
Curso de Php - Cursoemvideo.com;
Curso de Processo Cervejeiro - Agraria Malte;
Curso de Biossegurança - Telelab;
Minicurso Educação financeira - FURG SAP;
Curso de Administração: fundamentos - IFRS;
Curso de Como fazer um artigo científico em 10 dias - Ciência Descomplicada;
Curso de Bebidas: conceitos e tipos - IFRS;
Curso de Biodiesel - Contextos e Métodos - Enap;
Curso de Espanhol 1 e 2 - IFRS;
Curso de Falar em público: encare este desafio! - Nube;

37 38/



Relatório de Metas da Unidade EQA - Escola de Química e Alimentos
Unidade é responsável pela meta

Curso de Gestão de carreiras e participação em processos seletivos - IFRS;
Curso de Gestão do tempo - CPS;
Curso de Libras:compreensão básica -IFRS;
Curso de Microbiologia de alimentos - UEMA;
Curso de Introdução à química verde e sustentável - UFSCar;
Curso de Francês e italiano - Kultivi;
Curso de Master class empreendedorismo;
Curso de Planejamento estratégico - Sebrae;
Curso de Segurança do trabalho - SENAI;
Curso de Lógica de programação- SENAI.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: EQA
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

31Total de metas apresentadas:
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Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
FaDir - Faculdade de Direito

Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Adequar o Prédio do NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) às normas de acessibilidade

Descrição

1-  Realizar  levantamento  dos  locais  com necessidade  de  adequação de  acesso;  2-  Encaminhar  demanda específica  à
PROINFRA;  3-  Adequação do  Prédio

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurDir, CCurEspPrtJrdSocResJrd, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Adequação do Prédio às normas de acessibilidade - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Encaminhar demanda à PROINFRA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Realizar levantamento dos locais - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Meta

Ampliar a visibilidade das ações de extensão da Unidade

Descrição

1-  Realização de um mapeamento  de todas as  ações de extensão da FaDir;  2-  Publicação das  ações de extensão na
página eletrônica  da Faculdade;  3-  Divulgação das  ações em Eventos  promovidos  pela  FaDir.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurDir, CCurEspPrtJrdSocResJrd, CCurMestDirJustSoc, CCurRelIntSVP, Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 9.   Mapear e dar visibilidade as ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Divulgação das ações em Eventos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Publicação na página eletrônica - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Realização do mapeamento das ações de extensão - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Meta

Ampliar a visibilidade dos Projetos de Pesquisa realizados na Unidade

Descrição

1- Realização de um mapeamento de todos os Projetos de Pesquisa realizados na FaDir; 2- Publicação dos Projetos de
Pesquisa na página eletrônica da Faculdade; 3- Divulgação dos Projetos em Eventos promovidos pela FaDir.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurDir, CCurEspEducDirHum, CCurEspPrtJrdSocResJrd, CCurMestDirJustSoc, CCurRelIntSVP, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  4.    Ampliar  a  visibilidade  das  ações  de  pesquisa
institucional  em  âmbito  regional,  nacional  e  internacional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Divulgação dos Projetos de Pesquisa em Eventos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Publicação dos Projetos no site da Faculdade - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Realização do mapeamento dos Projetos de Pesquisa - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Meta

Ampliar as instalações administrativa/acadêmicas através da ocupação do corredor A

Descrição

1-  Desocupação  das  salas  atualmente  pertencentes  ao  ICEAC  no  corredor  A  (Anexo  Pav.  04);  2-  Elaboração  de  um
Projeto para distribuição/ocupação das salas conforme necessidade da Faculdade de Direito; 3- Aprovação do Projeto no
Conselho da Unidade; 4- Efetivação da ocupação de salas pela FaDir.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

ICEAC, Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Desocupação das salas pertencentes ao ICEAC - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Efetivação da ocupação de salas pela FaDir - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Elaboração do Projeto de distribuição de salas - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Meta

Ampliar as instalações administrativa/acadêmicas através da ocupação do corredor F em sua totalidade

Descrição

1-  Desocupação  das  áreas  atualmente  pertencentes  ao  Instituto  de  Educação  -  IE  no  corredor  F  (Anexo  Pav.  04);  2-
Elaboração  de  um  Projeto  para  distribuição/ocupação  das  salas  conforme  necessidade  da  Faculdade  de  Direito;  3-
Aprovação  do  Projeto  no  Conselho  da  Unidade;  4-  Efetivação  da  ocupação  de  salas  pela  FaDir.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

IE, Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Desocupação das áreas pertencentes ao IE - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Efetivação da ocupação de salas pela FaDir - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Elaboração do Projeto de distribuição de salas - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Meta

Ampliar e modernizar a Sala 6101 - Auditório Pav 06

Descrição

1- Abertura de Solicitação no Sistema FURG  para levantamento de demanda (viabilidade da obra de ampliação, retirada
integral de cadeiras, carpete e substituição de piso por padrão FURG) junto à PROINFRA; 2- Encaminhamento de Pedido
no Sistema FURG à PROPLAD para aquisição de cadeiras, equipamentos multimídia, vídeo-conferência e climatização;
3- Ampliação e obras correlatas do Auditório; 4- Aquisição dos bens patrimoniais solicitados.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aquisição dos bens patrimoniais - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Levantamento de demanda junto à PROINFRA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Realização das obras - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Meta

Atualizar acervo bibliográfico da Unidade

Descrição

1-  Encaminhar  ao  SIB  as  demandas  bibliográficas  da  Unidade  verificadas  no  ano  de  2019;  2-  Atualização  do  acervo
bibliográfico.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurDir, CCurEspPrtJrdSocResJrd, CCurMestDirJustSoc, CCurRelIntSVP, SIB

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão do Acervo Bibliográfico (Prograd)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 1.   Atender às necessidades de acervo bibliográfico dos
cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atualização do acervo bibliográfico - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Encaminhamento ao SIB das demandas bibliográficas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

- Ação 1 efetivada:
Foi atualizado e encaminhado ao SIB o levantamento das demandas bibliográficas da Unidade.
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Meta

Atualizar os equipamentos de informática da Unidade (Urgente)

Descrição

1-  Encaminhamento  da  demanda  de  equipamentos  à  PROPLAD conforme  levantamento  realizado  no  ano  de  2019;  2-
Atualização  dos  equipamentos  de  informática  da  Faculdade  de  Direito.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atualização dos equipamentos de informática - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida
Encaminhamento de demanda - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

- Ação 1 efetivada:
Foi encaminhada à PROPLAD, através de Solicitação de Distribuição, demanda de equipamentos conforme levantamento
realizado.
- Ação 2 parcialmente efetivada:
Foram entregues 3 microcomputadores à Unidade. Além disso, a solicitação de notebooks está em processo de compra,
conforme retorno da PROPLAD.
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Climatizar o Prédio do Núcleo de Prática Jurídica (antigo prédio EMAJ)

Descrição

1-  Encaminhamento  da  demanda  de  equipamentos  à  PROPLAD,  nas  especificações  do  Mem  circular  10/2019
PROINFRA;  2-  Climatização  do  Prédio  do  NPJ

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Climatização do Prédio do NPJ - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Encaminhamento da demanda de equipamentos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Concluir a atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos da FaDir

Descrição

Curso de Direito:
1- Adequar o PPC do Curso de Direito às novas diretrizes curriculares nacionais emitidas através da resolução do MEC
de dezembro de 2018;
2- Aprovar as alterações nas Instâncias administrativas da Universidade (PROGRAD e COEPEA)
Curso de RI:
1-  Adequar o PPC do Curso de RI às novas diretrizes curriculares nacionais emitidas através da resolução do MEC de 04
de outubro de 2017; 2- Aprovar as alterações nas Instâncias administrativas da Universidade (PROGRAD e COEPEA);

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurDir, CCurRelIntSVP, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Direito - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Atualização do Projeto Pedagógico do Curso de RI - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Curso de Direito:
Ação  1  -  A  adequação  do  PPC  de  Direito  às  novas  diretrizes  curriculares  nacionais  está  em  andamento,  conforme
informado  a  esta  CIAP.  O  NDE  está  trabalhando  no  PPC  e  a  previsão  de  conclusão  é  2021.
Ação  2  -  A  aprovação  das  alterações  nas  Instâncias  administrativas  da  Universidade  ainda  não  teve  inicio,  já  que  são
fases  consecutivas.
Curso de RI:
Meta atingida.
Ação 1- Foi realizada a adequação do PPC de RI às novas diretrizes curriculares nacionais;
Ação 2- As alterações foram aprovadas nas Instâncias administrativas da Universidade (PROGRAD e COEPEA).
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Conclusão do Projeto de adequação do espaço físico do Laboratório de Informática Jurídica - LINJUR

Descrição

1- Finalização pela PROINFRA do processo licitatório para execução dos serviços de divisórias de gesso; 2- Efetivação
do Projeto de adequação do Laboratório pela PROINFRA.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Efetivação do Projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Finalização do processo licitatório - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Aquisição de Serviço de Plataforma de trabalho online

Descrição

1- Levantamento de demandas;
2- Realizar pesquisa de Plataformas de trabalho que se encaixem às demandas encontradas;
3- Solicitação de orçamentos de fornecedores habilitados;
4- Inserção do pedido no SAL;
5- Atendimento do pedido e efetivação da aquisição.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação
(Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

atendimento e efetivação da aquisição - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida
levantamento de demandas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
pesquisa de Plataformas de trabalho - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
solicitação de orçamentos de fornecedores/inserção SAL - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta está em conclusão final:
Todas as ações foram realizadas, o empenho já está disponível. Apenas a efetivação do serviço que está em processo de
finalização.
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de um Programa de acompanhamento processual

Descrição

1- Solicitar  ao NTI o desenvolvimento de um programa de acompanhamento processual  para atender as demandas do
EMAJ;  2-  Realizar  reuniões  entre  as  Coordenações  do  Curso  de  Direito  e   EMAJ  com  a  equipe  do  NTI  para  o
desenvolvimento  do  respectivo  Projeto;  3-  Implementação  do  Programa  de  acompanhamento  processual

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurDir, CCurEspPrtJrdSocResJrd, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 4 - Qualificar a Tecnologia da Informação - 1.   Qualificar a infraestrutura de informação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Implementação do Programa - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Realziação de reuniões - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Solicitação ao NTI - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do atual momento de pandemida - COVID a meta não pode ser desenvolvida e executada.
Cabe destacar que o NTI estava envolvido com a implantação do novo AVA e com as novas demandas de melhoria dos
Sistemas, logo não conseguimos articular com os mesmos a meta indicada.
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar o Curso de Direito no Campus de Santo Antônio da Patrulha

Descrição

1- Elaboração do Projeto de criação do Curso de Bacharelado em Direito, no Campus de Santo Antônio da Patrulha, pela
Comissão instituída pela PROGRAD; 2- Submissão da proposta do Curso de Direito ao Conselho do Campus de SAP; 3-
Submissão da proposta do Curso de Direito ao Conselho da FaDir; 4- Submissão da proposta ao COEPEA; 5- Submissão
da proposta do Curso para autorização do INEP/MEC; 6- Submissão da proposta do Curso de Direito para autorização do
Conselho Federal da OAB; 7- Implementação do Curso de Direito no Campus de Santo Antonio da Patrulha no SISU.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração do Projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Implementação do Curso - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

- Ação 1 efetivada:
A elaboração do Projeto de criação do Curso de Bacharelado em Direito, no Campus de Santo Antônio da Patrulha, foi
concluída. O PPP foi concluído pela Comissão responsável.
- As demais ações indicadas ainda não tiveram andamento.

14 17/



Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Fortalecer o Programa de Pós-graduação em Direito e Justiça Social para atingir o conceito 4 da CAPES

Descrição

1-  Preencher  e  enviar  o  COLETA  -  ano  base  2019-  para  revisão  do  Comitê  Sucupira;  2-  Regularizar  o  Edital  de
recredenciamento e credenciamento da equipe docente do PPGD; 3- Estimular o corpo docente a aprimorar a produção
científica de acordo com os critérios do Comitê de área;

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurMestDirJustSoc, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Preenchimento e envio do COLETA - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Regularização do Edital - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

- Ação 1 efetivada:
Foi  realizado  o  preenchimento  e  envio  do  COLETA -  ano  base  2019  -  para  revisão  do  Comitê  Sucupira.  Além disso,o
preenchimento  do  COLETA -  ano  base  2020,  está  em andamento.
- Ação 2:
Em  virtude  do  atual  momento  de  pandemida  -  COVID,  a  meta  de  regularização  do  Edital  de  recredenciamento  e
credenciamento  da  equipe  docente  do  PPGD  não  pode  ser  realizada.
- Ação 3 efetivada:
Foi realizado o incentivo aos docentes e foi possível verificar significativamente o retorno dos mesmos.
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Integração das páginas dos Cursos da FaDir em uma Plataforma única

Descrição

1- Criação de uma página eletrônica do Curso de Direito; 2- Criação de uma página eletrônica da Residência Jurídica; 3-
Atualização da página do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social; 4- Integração de todas as páginas eletrônicas
dos Cursos da Unidade em uma única plataforma.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atualização da página do Curso de Mestrado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Criação de uma página da Residência Jurídica - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Criação de uma página do Curso de Direito - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Integração de todas as páginas eletrônicas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta realizada, com alteração.
Foram criadas as páginas relativas aos Cursos da Unidade.  Porém, cabe destacar  que a ação inicial  de Integração de
todas as páginas eletrônicas dos Cursos em uma única plataforma foi  alterada.
Os links respectivos aos Cursos serão disponibilizados na página inicial da FaDir, em um Menu. Assim, ao clicar no link o
usuário será direcionado à pagina do Curso buscada.
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Relatório de Metas da Unidade FaDir - Faculdade de Direito
Unidade é responsável pela meta

Meta

Obter o reconhecimento do Curso de Relações Internacionais

Descrição

1- Acompanhar a visita in loco do MEC para o reconhecimento do Curso, o qual ocorrerá no período de 01/03 a 04/03.

Unidade Responsável

FaDir - Faculdade de Direito

Unidades Envolvidas

CCurRelIntSVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reconhecimento do Curso de RI - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta concluída.
O Curso de RI foi avaliado, obtendo CONCEITO 4.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: FaDir
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

17Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
FaMed - Faculdade de Medicina

Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Abertura do Curso de Farmácia e Bioquímica

Descrição

Implantação do projeto para abertura do curso de Farmácia e Bioquímica.

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Abertura do curso - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Emitida a portaria nº1396/2020 que nomeia a Comissão de Criação do Curso de Farmácia, da Faculdade de Medicina.
Aprovada a criação do curso no Conselho da Unidade.
Demais procedimentos em andamento.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Caapcitação de terceirizado

Descrição

Realizar capacitação em Biossegurança para os servidores 3º da área da Saúde

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  5.    Oportunizar  a  participação  dos  terceirizados  em  processos  de  capacitação  e
desenvolvimento.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitação - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não realizada em 2020.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação Docente em novas tecnologias

Descrição

Capacitação e incentivo a utilização do Moodle;

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitação - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Em função da pandemia, a meta foi atingida 100%.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

FaMed Cultural

Descrição

Retomar  a  realização  do  FaMed  Cultural  com  atividades  como  Sarau,  comemorativa  ao  20  de  setembro  e  outras  que
vierem  a  ser  sugeridas.

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 10.   Oportunizar a realização de ações
artísticas e culturais.
VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 11.   Ampliar a oferta de eventos culturais.
VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 12.   Ampliar a divulgação de atividades
artísticas e culturais.
VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  13.    Promover  a  participação  da
comunidade  interna  e  externa  nas  atividades  artísticas  e  culturais.
VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 3.   Apoiar a criação e gestão de projetos
culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos realizados - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não realizada em 2020.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção da Comissão de Ensino

Descrição

Acompanhamento dos projetos de ensino com análise e aprovação dos projetos e seus relatórios.

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.
XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projetos analisados - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida
Relatórios analisados - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A comissão de ensino avaliou os projetos inseridos no sistema e os relatórios recebidos.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção da Comissão de Extensão

Descrição

Acompanhamento dos projetos de extensão com análise e aprovação dos projetos e seus relatórios.
Realização de oficina sobre extensão com docentes e discentes.

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
V  -  Extensão  -  1  -  Consolidar  a  Política  de  Extensão  Universitária  -  1.    Capacitar  a  comunidade  universitária  para  a
realização  de  ações  de  extensão,  articuladas  com  o  ensino,  a  pesquisa,  a  inovação  e  a  cultura.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 10.   Avaliar continuamente as ações de extensão.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 9.   Mapear e dar visibilidade as ações de extensão.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Oficina - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Projetos analisados - Porcentagem (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida
Relatórios analisados - Porcentagem (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Projetos avaliados e relatórios recebidos avaliados.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção da Comissão de Pesquisa

Descrição

Acompanhamento dos projetos de pesquisa com análise e aprovação dos projetos e seus relatórios.

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)---Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)---
Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 1.   Mapear e avaliar as atividades de
pesquisa.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 5.   Incentivar pesquisas interdisciplinares e colaborativas na instituição.
XIII - Gestão Institucional - 12 - Assegurar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência no Hospital
Universitário (HU) - 2.   Articular ações das Pró-Reitorias e Unidades Acadêmicas com a governança do HU.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projetos analisados - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida
Relatórios analisados - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Analises e aprovações de projetos e relatórios.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção do Núcleo de Saúde e Gstão Ambiental

Descrição

-  Sensibilizar  todos  os  integrantes  da  comunidade  universitária  da  Faculdade  de  Medicina,  para  a  importância  da
implantação  do  programa  e  adequação  socioambiental  da  Unidade  Acadêmica
- Levantamento de demandas e ações que precisam ser implantadas
- Elaboração de um Plano de Gestão e definição das prioridades de intervenção
- Promover a mobilização e sensibilização de toda a comunidade da Faculdade de Medicina
-  Acompanhar  as  metas  delineadas  e  promover  um  feedback  das  demandas,  reavaliando  de  maneira  continua  todo  o
contexto  socioambiental  da unidade e replanejando medidas interventivas que promovam os princípios sustentáveis  do
Programa A3P e a  qualidade de vida dentro  deste contexto.

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Unidades Envolvidas

SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do  PDI  para  Comunicação (Secom)---Programa do  PDI  para  Desenvolvimento  de  Servidores,  Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  (Progep)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI
para  Excelência  na  Pós-Graduação  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Gestão  Ambiental  (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  2.    Sensibilizar  a  comunidade  universitária  em  relação  aos  temas  da  sustentabilidade.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  3.    Promover  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  (energia  elétrica  e  água).
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  4.    Promover  o  uso  racional  de  material  de  consumo  nas  Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  7.    Divulgar  as  ações  executadas  pela  Secretaria  Integrada  de  Gestão  Ambiental  (SIGA).
X  -  Gestão  Ambiental  -  3  -  Incentivar  a  reflexão  sobre  os  temas  da  sustentabilidade  -  1.    Incorporar  temas  de
sustentabilidade  no  ensino  de  Graduação  e  Pós-Graduação.
X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 2.   Incentivar ações de difusão dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).
X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 3.   Promover cursos de formação
continuada para servidores com temas de sustentabilidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atividades de sensibilização - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões do NSGA - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não realizada em 2020.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção e qualificação do Laboratório de Habilidades I

Descrição

Manutenção da estrutura existente;
Ampliação da estrutura com a aquisição de novos manequins;
Ampliação do uso para atividades de ensino, pesquisa e extensão pelos docentes da Unidade

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Novos Materiais - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
Utilização do espaço - Numérica (15.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não realizada em 2020.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Menutenção do Laboratório de Habilidades II

Descrição

Manutenção da estrutura existente;
Ampliação da estrutura com a aquisição de novos manequins;
Ampliação do uso para atividades de ensino, pesquisa e extensão pelos docentes da Unidade

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Novos Materiais - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
Utilização do espaço - Numérica (15.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não realizada em 2020.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Programa de Valorização do Servidor

Descrição

Desenvolver uma política de recepção e acolhimento dos novos servidores;
Desenvolver mecanismos de valorização dos servidores, como parabenizações em aniversários e datas comemorativas;
Realizar capacitações de biossegurança e gestão de resíduos;
Qualificar  os  processos  de  avaliação  de  servidores  (tanto  técnicos  quanto  docentes),  no  estágio  probatório  e  as
avaliações  anuais  realizadas  após  o  estágio

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  1.    Promover  ações  integradas  de  valorização  dos  fazeres  e  saberes  de  Servidores,
Trabalhadores  Terceirizados  e  Estagiários.
VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.
VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  3.    Instituir  o  procedimento  para  acolhida,  integração  e  acompanhamento  dos  novos
servidores.
VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  6  -  Qualificar  o  processo  de  avaliação  de  desempenho  dos  servidores  -  1.    Aprimorar  o
processo  de  acompanhamento  e  a  aprovação  do  estágio  probatório.
VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  7  -  Promover  a  melhoria  contínua  dos  processos  relacionados  à  gestão  de  pessoas  -  3.
Realizar  o  dimensionamento  de  servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  nas  Unidades  da  Instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações de valorização realizadas - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
Capacitações realizadas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Política de recepção e acolhimento - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Qualificação do processo de avaliação - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não realizada em 2020.
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Relatório de Metas da Unidade FaMed - Faculdade de Medicina
Unidade é responsável pela meta

Meta

Programa Saúde Acadêmica

Descrição

Desenvolver o programa de tutoria sobre saúde mental e qualidade de vida
Aprimoramento do Programa;
Acompanhamento das consultas realizadas pelos psiquiatras e psicólogas do programa

Unidade Responsável

FaMed - Faculdade de Medicina

Unidades Envolvidas

EEnf

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  1.    Criar  política  institucional  de
promoção  da  saúde  física  e  mental  aos  estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Alunos em acompanhamento psicológico - Numérica (60.00) - 50.00 - Atendida
Alunos em acompanhamento psiquiátrico - Numérica (80.00) - 30.00 - Parcialmente atendida
Criação do Programa de Tutoria - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O Programa continuou funcionando em 2020 com atendimentos online dos alunos que já vinham em acompanhamento
antes da pandemia. Não ocorreram ações de ampliação do Programa.
Não foi criado o programa de Tutoria mas a psiquiatra desenvolveu o Projeto Me Covid para falar com os alunos do curso
de Medicina para tratar as ansiedades comum aqueles que participaram das reuniões.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: FaMed
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

12Total de metas apresentadas:

12 12/



Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Gab - Gabinete do Reitor

Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a divulgação da Ouvidoria

Descrição

1)   Divulgar os relatórios e os fluxos de trabalho da Ouvidoria;
2)   Fomentar a participação dos usuários na avaliação de satisfação dos serviços da Ouvidoria;
3)   Divulgar as ações, recomendações e legislações sobre assuntos pertinentes ao trabalho da Ouvidoria;
4)    Melhorar o conteúdo e a disposição das informações na página da Ouvidoria.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores
da sociedade - 1.   Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Alterar o conteúdo da página - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Encaminhar assuntos pertinentes ao papel da Ouvidoria - Numérica (0.00) - 2.00 - Atendida
Encaminhar relatórios para as unidades - Numérica (0.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

A Ouvidoria,  em 2020,  participou  de  ações  que  contribuíram para  dar  maior  visibilidade  aos  seus  serviços  e  ampliar  a
divulgação  desses.  Primeiramente,  em  relação  aos  relatórios,  além  dos  divulgados  na  página  da  Ouvidoria,  as
informações da Ouvidoria  constam no Relatório  de Avaliação Institucional,  assim como,  no Relato  Integrado da FURG,
sendo,  também,  encaminhados  relatórios  específicos  de  transparência  para  o  Gabinete  da  Reitora.  Houve,  também,  a
instituição da Ouvidoria como a Unidade de Gestão de Integridade que contribuiu para a divulgação da Ouvidoria e das
instâncias de integridade da FURG, culminando em ações como a divulgação da campanha "Valores do Serviço Público",
coordenado  pela  Controladoria-Geral  da  União,  na  qual  a  FURG  contou  com  171  respostas,  contendo  três  valores
considerados importantes para o serviço público federal,  conforme divulgação por meio dos sistemas da FURG e de e-
mails institucionais. Em relação à página da Ouvidoria, esta foi  adequada à identidade visual da FURG.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar o Regimento do OCEANTEC

Descrição

1) Promover reuniões Comitê Provisório de Transição do OCEANTEC.
2) Aprovar as atualizações do Regimento no COEPEA.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação  tecnológica  -  1.    Criar  e  implementar  a  Política  Institucional  de
Inovação  Tecnológica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

1)Aprovar o Regimento no COEPEA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
2)Reuniões realizadas - Numérica (5.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Essa  meta  está  atrasada  porque  a  presidência  do  Comitê  Provisório  e  de  Transição  (CPT)  decidiu  aguardar  a
implementação  do  comitê  previsto  na  Política  de  Inovação  e  tecnociência  Solidária  da  FURG.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidar o Observatório de Gêneros

Descrição

1)   Divulgar as ações promovidas pelos Grupos de Pesquisa que tratam da temática de gêneros;
2)    Propor  ações  e  campanhas  de  combate  à  violência  contra  as  mulheres,  sexismo,  misoginia  e  qualquer  tipo  de
preconceito;
3)   Mapear as denúncias de assédio sobre violências contra a mulher e outros tipos de preconceitos.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores
da sociedade - 1.   Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Mapeamento das denúncias - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Número de campanhas - Numérica (1.00) - 2.00 - Atendida
Reuniões realizadas - Numérica (3.00) - 15.00 - Atendida

Avaliação

Durante o ano de 2020,  a  Ouvidoria  participou,  em parceria  com a Pró-Reitoria  de Extensão e Cultura -  PROEXC, por
meio  da  Diretoria  de  Arte  e  Cultura  -  DAC e  do  serviço  social,  do  Projeto  de  Extensão  Direitos  sociais  de  mulheres  e
meninas que articula um conjunto de ações institucionais com o propósito de difundir direitos sociais femininos por meio
de orientação social e arte, incluindo como ações a distribuição de cartazes, compartilhamento de informações em mídias
digitais e uma cartilha sobre violências, por exemplo. Além disso, participou, também, como apoiadora do Projeto "Entre
Elas" promovido, pela Progep, para reflexão sobre impacto do trabalho remoto na vida das mulheres da FURG.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Construir uma proposta de Carta de Serviços dos Usuários da FURG

Descrição

1)   Realizar reuniões com os Pontos Focais da LAI da FURG para discutir as diretrizes da Carta de Serviços;
2)   Orientar as unidades sobre as informações e legislação pertinentes;
3)   Elaborar um modelo de formulário para auxiliar as unidades no mapeamento dos serviços;
4)   Construir a proposta de Carta de Serviços da FURG, em conjunto com todas as unidades;
5)   Encaminhar a proposta para aprovação;

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  3  -  Fortalecer  a  transparência  da  Universidade  -  2.    Elaborar  a  Carta  de  Serviços  aos
Usuários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaborar a Carta de Serviços - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Encaminhar o formulário - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reuniões realizadas - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

A Ouvidoria construiu, a partir da legislação vigente e do Portal de Serviços do Governo Federal, um formulário para as
Pró-Reitorias preencherem com seus serviços, o qual irá subsidiar a elaboração da Carta de Serviços da FURG. Ainda,
houve  o  encaminhamento  de  documentos  de  um  passo  a  passo  para  o  preenchimento  das  informações,  além  da
legislação  pertinente  ao  assunto.  Dessa  forma,  as  unidades  estão  desenvolvendo  as  suas  cartas  e  tem um prazo,  em
andamento,  para  que  entreguem  as  informações  à  Ouvidoria,  a  qual  irá  consolidar  as  informações  e  apresentar  uma
proposta  de  Carta  de  Serviços.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Manutenção do selo A3P

Descrição

Preenchimento  do  relatório  de  monitoramento  socioambiental  (Ressoa)  do  MMA  com  informações  e  dados  do  ano
anterior,  para  manutenção  do  selo  A3P  da  universidade.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  3.    Promover  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  (energia  elétrica  e  água).
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  4.    Promover  o  uso  racional  de  material  de  consumo  nas  Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

enviar relatório - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

O  preenchimento  do  relatório  foi  dentro  do  calendário  previsto,  resultando  pelo  segundo  ano  consecutivo,  a  FURG
receber  o  Selo  na  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública  (A3P)  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA).

5 18/



Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaborar o Plano de Integridade

Descrição

1)   Estabelecer a Unidade de Gestão da Integridade;
2)   Revisar o regimento interno da Ouvidoria;
3)   Aprovar o novo regimento da Ouvidoria;
4)   Criar o Comitê de Gestão da Integridade;
5)   Criar a proposta do Plano de Integridade;

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Progep, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 1 - Fortalecer o atendimento aos princípios éticos e morais nas relações com a comunidade
universitária e a sociedade - 2.   Implementar o Programa de Integridade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Comitê de Gestão da Integridade criado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Plano de Integridade aprovado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Proposta de Plano de Integridade criada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Regimento aprovado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reuniões realizadas - Numérica (10.00) - 12.00 - Atendida
Revisão do regimento da Ouvidoria - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Unidade de Gestão da Integridade definida - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Em março a Ouvidoria foi instituída, por meio de portaria, como a Unidade de Gestão da Integridade - UGI. A partir disso,
foi elaborado, em conjunto com as instâncias de integridade, um Plano de Integridade da FURG, sendo, primeiramente,
aprovado pela Reitora e, após, aprovado no Conselho Universitário. As ações que visam o fortalecimento das áreas de
integridade da FURG estão em andamento e dentro do prazo estabelecido, considerando a natureza das ações. A partir
disso,  ainda,  foi  instituído  o  Comitê  de  Gestão  da  Integridade  que  irá  assessorar  a  UGI  nas  ações  previstas  e  na
sensibilização  em  relação  aos  temas  de  integridade.  Uma  das  ações  iniciais  de  estruturação  da  UGI  foi  a  criação  da
identidade visual  e uma página institucional,  contendo as principais informações do Plano de Integridade, bem como, a
divulgação  do  referido  Plano.  Outra  ação  como  UGI,  foi  a  divulgação  da  campanha  "Valores  do  Serviço  Público"  da
Controladoria-Geral da União - CGU que contou com a participação de servidores e servidoras da FURG, culminando em
171 respostas, contendo três valores considerados importantes para o serviço público federal,  conforme divulgação por
meio dos sistemas da FURG e de e-mails institucionais. Além disso, com a designação da Ouvidoria como UGI, além de
outras atribuições, o regimento foi revisto, reestruturando a Ouvidoria a fim de atender as demandas da UGI e fortalecer
as suas ações.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Eleições do comitê diretor

Descrição

Realizar a eleição de novos representantes docentes, discentes e TAEs, que serão eleitos pela comunidade acadêmica
em processo coordenado pelo SIGA/Gabinete da Reitoria para mandato de dois anos.
Inscrições dos candidatos;
Votação;
Resultado divulgação ampla e em portaria

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  7.    Divulgar  as  ações  executadas  pela  Secretaria  Integrada  de  Gestão  Ambiental  (SIGA).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Representantes CD 2020 - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As eleições  para  recomposição  do  CD não  foram realizadas  em função  da  dificuldade  de  divulgação,  o  que  já  era  um
problema  em  períodos  anteriores  a  pandemia.  Temendo  não  conseguir  representantes  discentes,  pois  muitos  não
acessam  o  site  institucional,  optamos  por  postergar  as  eleições  para  quando  a  nova  normalidade  permitir.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementar o Centro de Inovação BioMar

Descrição

1)Promover a divulgação do BioMar;
2) Estabelecer o regulamento do BioMar;
3)Fomentar a criação de 02 Startups;

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação tecnológica  -  2.    Viabilizar  a  realização de projetos  de inovação
tecnológica  e  de tecnologia  social.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

1) Nº de Eventos realizados - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
2) Regulamento aprovado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
3)_ Nº Startups criadas - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Meta atrasada devido a pandemia COVID19 que trouxe diminuição nas reuniões e interações entre os atores do BioMar
e,  também,  atrasou  a  entrega  do  prédio  onde  o  centro  ficará  instalado.  Por  conta  desses  fatos,  não  foram  realizados
eventos (indicador 1) e o regulamento não foi aprovado (indicador 2). Porém, em relação ao indicador 3 (nº de startups
criadas),  foram  criadas  e  incubadas  na  Incubadora  de  Empresas  INNOVATIO,  02  startups  da  área  de  biotecnologia:
TerraMares  e  Algasul.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementar o Centro de Inovação iTec

Descrição

1) Promover a divulgação do iTec;
2)Estabelecer o regulamento do iTec;
3)Fomentar a instalação de duas Startups;

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  5.    Apoiar  as  atividades  do  Parque
Científico  e  Tecnológico  do  Mar  (Oceantec).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

1) Nº de Eventos realizados - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
2) Regulamento do iTec aprovado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
3) Nº Startups criadas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta atrasada devido a pandemia COVID19 que trouxe diminuição nas reuniões e interações entre os atores do iTec e,
também,  atrasou a  entrega do prédio  onde o  centro  ficará  instalado.  Ressalta-se  que,  em 2020,  o  Centro  de  Inovação
iTec teve credenciado uma unidade Embrapii com foco em Sistemas Robóticos e Automação. Os indicadores não tiveram
movimentação.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

IV Fórum Ambiental

Descrição

Logística do evento;
Convite oficial aos palestrantes;
Transmissão ao vivo para a participação dos Campus fora da sede;
Solicitar aos Campus fora da sede infraestrutura e divulgação aos alunos;
Divulgação em geral (rádio, TV FURG, site...);
Cerimonial e fotos.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  2.    Sensibilizar  a  comunidade  universitária  em  relação  aos  temas  da  sustentabilidade.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  7.    Divulgar  as  ações  executadas  pela  Secretaria  Integrada  de  Gestão  Ambiental  (SIGA).
X  -  Gestão  Ambiental  -  3  -  Incentivar  a  reflexão  sobre  os  temas  da  sustentabilidade  -  1.    Incorporar  temas  de
sustentabilidade  no  ensino  de  Graduação  e  Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização do Fórum Ambiental - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A realização do Fórum seria associado a II SeMeiA que basicamente seria um evento presencial.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhorar a infraestrutura interna do Parque Tecnológico

Descrição

1) Instalar equipamento nas salas do Parque Tecnológico
2) Estabelecer o regulamento de uso dos espaços e laboratórios;

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Proinfra, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  5.    Apoiar  as  atividades  do  Parque
Científico  e  Tecnológico  do  Mar  (Oceantec).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

1) Equipar salas - Numérica (9.00) - 9.00 - Atendida
2) Regulamento de uso; - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Essa  meta  teve  ações  realizadas.  No  indicador  1,  Equipar  salas,  teve  as  09  salas  equipadas  com  móveis  (mesas,
cadeiras,  sofás),  cortinas,  armários  e  demais  equipamentos,  completando  100% do  indicador  proposto.  Em relação  ao
indicador  2,  Regulamento  de  uso,  ainda  se  encontra  em fase  de  construção.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Monitorar a página de Acesso à Informação

Descrição

1)   Atualizar a página de Acesso à Informação, conforme orientações da Controladoria-Geral da União;
2)   Encaminhar orientações para as unidades sobre a transparência ativa;
3)   Elaborar relatório das ações de transparência ativa do SIC e os itens que não estão sendo cumpridos;
4)   Definir a periodicidade de atualização com as unidades responsáveis.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 4.   Fortalecer as ações para atendimento da
transparência ativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de atualizações da Página de Acesso à Informação - Numérica (10.00) - 13.00 - Atendida
Orientações para as unidades responsáveis pelas informações - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida
Relatório de Transparência Ativa criado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A  página  de  Acesso  à  Informação,  administrada  e  monitorada  pela  Ouvidoria/Serviço  de  Informações  ao  Cidadão,  foi
atualizada, conforme orientação da Controladoria-Geral da União, possuindo 98% dos itens cumpridos e avaliados pela
CGU, sendo apenas 2 itens não cumpridos pela FURG, mas que estão previstas no Plano de Integridade da Instituição.
Diante  das  atualizações  e  monitoramento  da  página  de  acesso,  a  FURG  atingiu  a  terceira  posição  no  ranking  de
transparência  ativa  das  Universidades  Federais,  dando  destaque,  ainda,  que  a  média  de  transparência  dos  órgãos  do
poder  executivo  é  de  40%,  tendo  a  FURG  avançado  constantemente  no  quesito  transparência,  principalmente,  no
cumprimento  da  Lei  de  Acesso  à  Informação.  Cabe  destaque,  ainda,  que  dentro  desse  tema  tão  importante  para  a
governança da Instituição, a página de acesso à informação da FURG foi citada como exemplo pelo Tribunal de Contas
da  União  -  TCU.  Além  disso,  houve  encaminhamento  do  Relatório  de  Transparência  Ativa,  pela  Ouvidoria/Serviço  de
Informações ao Cidadão, para a Reitora sobre os itens que estão em desenvolvimento, havendo avanços constantes em
relação à transparência ativa da FURG.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Monitorar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (transparência passiva)

Descrição

1)   Atender a todas as solicitações de acesso à informação, respeitando as exceções legais de sigilo, no menor prazo
possível e em linguagem cidadã;
2)   Monitorar o cumprimento da legislação pertinente aos pedidos de acesso à informação, no âmbito da FURG.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  3  -  Fortalecer  a  transparência  da  Universidade -  3.    Ampliar  e  disseminar  o  conhecimento
sobre  a  Lei  de  Acesso à  Informação (LAI).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Monitoramento - Numérica (1.00) - 3.00 - Atendida
Prazo médio de resposta - Numérica (20.00) - 18.37 - Atendida

Avaliação

Até o presente momento, foram registrados 141 pedidos de acesso à informação, sendo que apenas dois ainda estão em
tramitação e encontram-se dentro do prazo legal estabelecido. A média de resposta ao cidadão, em 2020, é 18,37 dias,
tendo sido inferior ao tempo de resposta de 2019, a qual foi de 25,28 dias. Além disso, em relação à transparência ativa,
houve  um cumprimento  de  98% dos  itens  obrigatórios  e  avaliados  pelo  Controladoria-Geral  da  União,  enquanto  que  a
média  geral  dos  órgãos  é  de  40%,  ficando  a  FURG  em  terceira  colocação  no  ranking  de  transparência  ativa  das
Universidades  Federais.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Monitorar o Plano de Dados Abertos

Descrição

1)   Revisar o documento do Plano de Dados Abertos - PDA a partir do GT de Dados Abertos/CGTIC;
2)   Auxiliar, por meio de orientações, as unidades na implementação do PDA;
3)    Analisar  as  hipóteses  legais  de  sigilo  e  possibilidades  de  classificação  de  informações,  a  partir  da  Comissão
Permanente  de  Documentos  Sigilosos  -  CPADS.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 5.   Criar o Plano de Dados Abertos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Coleções de dados abertas - Numérica (24.00) - 24.00 - Atendida
Dados analisados pela CPADS - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Pareceres emitidos da CPADS - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Reuniões com as unidades - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Revisão do PDA - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Em  julho,  foi  instituído  um  GT,  coordenado  pela  Ouvidoria,  para  revisar  o  Plano  de  Dados  Abertos  -  PDA  da  FURG,
aprovado por meio da Resolução 019/2019 do Conselho Universitário. Sendo assim, foram realizadas reuniões, por meio
da plataforma remota institucional  Mconf,  com os membros do GT a fim de discutir  o  andamento e  o  fluxo utilizado no
processo  de  abertura  até  então.  Com  relação  ao  fluxo  estabelecido  no  PDA,  determinando  prazos  e  as  unidades
envolvidas,  o  GT  entendeu  que  o  mesmo  está  sendo  cumprido  e  não  há  ressalvas  ou  alterações  necessárias.  Estão
abertas  24  coleções  de  dados  relacionados  à  Assistência  Estudantil  e  a  Projetos  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e
Cultura,  além  de  84  coleções  aptas  a  serem  abertas  relacionados  aos  estudantes  e  cursos  da  FURG.  A  Comissão
Permanente  de  Avaliação  de  Documentos  Sigilosos  -  CPADS  analisa  todos  os  dados  encaminhados  pelo  Núcleo  de
Tecnologia da Informação - NTI, juntamente, com representantes das Pró-Reitorias responsáveis por esses dados. Dessa
forma, no ano de 2020, a CPADS emitiu 2 pareceres e analisou mais de 100 coleções, totalizando mais de 1500 dados
analisados em termos de hipóteses legais de sigilo ou restrições de acesso, subsidiando as decisões das Pró-Reitorias
em  relação  à  abertura  desses  dados.  Ainda,  cabe  destaque  a  Ouvidoria,  atuando  tanto  na  CPADS  como  no
monitoramento da Lei de Acesso à Informação - LAI, auxiliam as unidades no processo de abertura dos dados previstos
no PDA.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ocupar o prédio do iTec

Descrição

1) Instalar o Laboratório do TECNAVAL;
2) Instalar 6 empresas residentes;

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Proinfra, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  5.    Apoiar  as  atividades  do  Parque
Científico  e  Tecnológico  do  Mar  (Oceantec).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

1) Laboratório instalado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
2) Empresas instaladas - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta atrasada devido a pandemia COVID19 atrasou a entrega do prédio onde o Laboratório TECNAVAL será instalado.
Os equipamentos foram todos adquiridos. O laboratório e as empresas ainda não foram instalados por conta do atraso na
entrega do prédio.

15 18/



Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover a interação com a comunidade universitária

Descrição

1) Realização de 2 eventos;
2) Realização de 2 Oficinas;

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação tecnológica  -  2.    Viabilizar  a  realização de projetos  de inovação
tecnológica  e  de tecnologia  social.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

1)Eventos realizados - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
2) Oficinas Realizadas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Essa  meta  também  foi  seriamente  afetada  pela  pandemia  do  COVID19,  pois  preconizava  indicadores  com  eventos  e
oficinas. Os eventos foram pesadamente reduzidos em 2020, com muita dificuldade de se reunir alunos e professores da
comunidade acadêmica. As oficinas, da mesma forma, não puderam ser realizadas pois demandam uso de equipamentos
que não conseguimos levar para o uso virtual.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover melhorias no tratamento das manifestações recebidas

Descrição

1)   Apresentar resposta ao cidadão em linguagem cidadã e no menor prazo possível;
2)   Padronização dos processos internos da Ouvidoria, estabelecendo um fluxo das manifestações recebidas;
3)   Elaborar o Relatório de Gestão a partir das manifestações recebidas;
4)   Revisar o regimento interno da Ouvidoria.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores
da sociedade - 1.   Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Formalizar o fluxo de encaminhamentos das manifestações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Manifestações respondidas dentro do prazo - Porcentagem (90.00) - 94.00 - Atendida
Prazo médio de resposta ao cidadão - Numérica (20.00) - 17.89 - Atendida
Regimento interno revisado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Relatório de Gestão criado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Com o intuito de promover melhorias no tratamento das manifestações recebidas, ação contínua da Ouvidoria,  o prazo
para resposta ao cidadão foi  menor do que o prazo legalmente estabelecido, sendo a média, até o momento, de 17,89
dias, sendo a média de resposta da Ouvidoria, no período de 2017 a 2020, de 34,05 dias para resposta ao cidadão. Além
disso,  apenas  6%  das  manifestações  foram  respondidas  fora  do  prazo,  enquanto  que  a  média,  no  período  de  2017  a
2020, é de 22%. Ainda, nesse sentido, os indicadores foram melhores, diminuindo em relação ao ano de 2019, em que a
média  foi  de  41,8  dias  para  resposta  e  16%  das  manifestações  foram  respondidas  fora  do  prazo,  reduzindo  à
praticamente  metade  desses  valores.  Ainda,  o  regimento  da  Ouvidoria  foi  revisado  e  adequado  à  nova  realidade  de
atribuições e encaminhado para o Gabinete da Reitora e, posteriormente, a ser encaminhado ao COEPEA. Ressalta-se,
ainda,  que a revisão proposta prevê a criação do Comitê de Tratamento de Denúncias,  que irá promover melhorias no
fluxo de tratamento de denúncias na Instituição, assim como, verificar as possibilidades de encaminhamento e fortalecer a
mediação e resolução de conflitos, quando cabíveis.
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Relatório de Metas da Unidade Gab - Gabinete do Reitor
Unidade é responsável pela meta

Meta

Reuniões ordinárias do comitê diretor

Descrição

Reuniões a cada trimestre para aprovar o planejamento anual de atividades da SIGA;
aprovar a proposta de execução orçamentária anual da SIGA;
aprovar o relatório de atividades da SIGA;
avaliar as demandas apresentadas pela SIGA;
convocar a reunião anual do Fórum Ambiental;
avaliar as demandas oriundas das reuniões do Fórum Ambiental.

Unidade Responsável

Gab - Gabinete do Reitor

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  2.    Sensibilizar  a  comunidade  universitária  em  relação  aos  temas  da  sustentabilidade.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  7.    Divulgar  as  ações  executadas  pela  Secretaria  Integrada  de  Gestão  Ambiental  (SIGA).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de reuniões - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Motivo principal  foi  a pandemia e o plano de contingência da universidade, a dificuldade de organizar as atividades via
internet.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Gab
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

18Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 01 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PPCS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO ICB

Descrição

*   Revisar os textos dos PPCs dos cursos do ICB (responsável: coordenação e NDE, 5 cursos).
*   Atualizar os PPCs dos cursos de graduação do ICB (responsável: coordenação e NDE, todos menos toxicologia).
*   Aprovar a alteração curricular do bacharelado em Agroecologia no COEPEA (responsável: coordenadores e NDE do
curso de agroecologia).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

PPC APROVADO - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
PPCs REVISADOS - Numérica (4.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
REUNIÕES NDEs - Numérica (28.00) - 35.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- Foram realizadas aproximadamente 15 reuniões de NDE com a finalidade de rever o PPC do curso e ajustá-lo de acordo
com a Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica que ainda está por ser
aprovado pela FURG.
-  Não  foi  implementado  devido  à  interrupção  para  o  planejamento  do  curso  para  o  ensino  remoto  online  e  devido  às
discussões em torno da Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica, além
de  novas  normas  da  Universidade  quanto  à  adição  de  horas  de  ensino  remoto  e  de  extensão  às  disciplinas.  É  mais
sensato  realizar  toda  a  reestruturação  do  curso  de  uma  só  vez.

Coordenador CIBILI
- O PPC do curso está sendo revisado e será atualizado, tendo em vista que no mês de outubro recebemos a informação
da DIADG que o pedido de alteração curricular proposta para ajustes no QSL foi aprovado pelo COEPEA. Até o final do
corrente ano o texto estará atualizado e deve ser encaminhado para apreciação no CICB em janeiro de 2021.

Coordenador CIBIBA
- Não informado pela coordenação, porém o PPC foi aprovado no Conselho da Unidade Acadêmica.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

RELATO DA CIAP
- A avaliação da meta foi prejudicada uma vez que não obtivemos resposta de alguns dos cursos de graduação. A meta
foi  parcialmente atingida, uma vez que um dos cursos teve seu PPC aprovado e outros dois estão em fase de revisão.
Ainda cabe ressaltar que todas as coordenações realizaram um esforço para avaliação constante dos QSLs em função da
pandemia para adaptação da oferta de disciplinas e das atividades acadêmicas ao longo do ano.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  02   -   PROMOVER  PALESTRAS  E  ENCONTROS  COM  PROFISSIONAIS  DAS  ÁREAS  DE  INTERESSE  DO

Descrição

*    Realizar  pesquisa de opinião com alunos dos cursos de graduação (bacharelado,  licenciatura e tecnólogo) a fim de
eleger áreas de interesse (responsável:  coordenação e NDE, 5 cursos).
*   Contatar profissionais para palestras e rodas de conversa (responsável: coordenação e NDE, 5 cursos).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 1.   Intensificar a divulgação dos cursos na sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de palestras e/ou rodas de conversas - Numérica (5.00) - 25.00 - Atendida
percentual de alunos presentes de cada curso - Porcentagem (20.00) - 30.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
-  Foram  realizadas  05  Rodas  de  Conversas  online  da  LEdoC  sobre  os  mais  diversos  temas  com  uma  média  de
aproximadamente  15  estudantes  presentes.  A  única  pesquisa  realizada  foi  sobre  a  situação  dos  estudantes  para
retomarem  as  aulas  no  modo  online.
Coordenador CIBILI
-  Devido  a  suspensão  das  atividades  acadêmicas,  o  curso  não  realizou  pesquisa  de  opinião  junto  aos  estudantes
matriculados. Contudo, foram incentivadas participações em fóruns, lives, palestras e demais atividades online, por meio
da  divulgação  no  canal  do  TELEGRAM  criado  pela  coordenação  juntos  aos  discentes.  Não  foi  possível  fazer  um
levantamento  do  número  de  participantes  nesses  eventos,  devido  a  natureza  dos  mesmos.
Coordenador Toxicologia Ambiental
- Foram realizadas palestras e encontros com profissionais da área de interesse do curso.

RELATO DA CIAP
- A avaliação da meta foi prejudicada uma vez que não obtivemos resposta de alguns dos cursos de graduação. A meta
foi atingida, pois os demais cursos realizaram ações relacionadas a meta.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  03  -  INCENTIVAR  A  EXTENSÃO  E  A  PESQUISA  NAS  PRÁTICAS  PEDAGÓGICAS  DAS  DISCIPLINAS  DOS
CURSOS  DE  LICENCIATURA  DO  ICB

Descrição

*    Reunião  com  os  professores  dos  cursos  de  licenciatura  para  incentivar  a  extensão  e  pesquisa  dentro  das  práticas
pedagógicas  (responsável:  coordenação  e  NDE  das  licenciaturas).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de práticas pedagógicas com este caráter realizadas - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
nº de reuniões entre professores do curso - Numérica (2.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
-  Não  foi  realizado  devido  ao  modo  de  ensino  online,  porém  foram  realizadas  04  reuniões  gerais  com  professores  e
estudantes  para  criarmos  um  curso  de  especialização.
Coordenador CIBILI
-  As atividades de práticas pedagógicas,  em sua essência,  foram suspensas devido a natureza presencial,  as mesmas
retornarão nas atividades do segundo semestre letivo de 2020

RELATO DA CIAP
- A meta parcialmente atingida pois os cursos não realizaram as ações em virtude da pandemia e do processo de ensino
online.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 04  - CRIAR UM ACERVO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

Descrição

-   Incentivar  a  criação  de  materiais  didáticos  pedagógicos  nas  aulas  teóricas  (responsável:  coordenação  e  NDE,
licenciaturas).
- Angariar local onde o material será armazenado.
- Organizar oficinas de materiais alternativos (responsável: coordenação e NDE, licenciatura em educação do campo).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de fichas confeccionadas - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
nº de materiais confeccionados - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- Não foi dado continuidade em 2020 devido à interrupção para o planejamento do curso para o ensino remoto online.
Coordenador CIBILI
-  A  criação  de  materiais  didáticos-pedagógicos,  em  sua  essência,  foram  suspensas  devido  a  natureza  presencial,  as
disciplinas na modalidade remota estão permitindo a produção de muito material audiovisual, poderia se pensar em um
acervo virtual. Em assembleia realizada com os docentes, se discutiu a divulgação dos trabalhos no site do curso. Além
disso, estes materiais serão desenvolvidos em disciplinas do segundo semestre letivo de 2020 - Seminários Integradores
em Ciências Biológicas.

RELATO DA CIAP
- A meta não foi atingida pois os cursos não realizaram as ações no primeiro semestre letivo em virtude da pandemia e do
processo de ensino online.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 05 - MANTER A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO ICB EM EVENTOS QUE AUMENTEM O PERTENCIMENTO
E A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS

Descrição

Contatar grupos de ensino, pesquisa e extensão, bem como os diretórios acadêmicos dos diferentes cursos do ICB para
incentivar a participação nos eventos.
Promover a Semana Aberta em SLS.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de alunos participantes - Numérica (30.00) - 37.00 - Atendida
semana aberta concluída - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- Os estudantes da LEdoC participaram da Acolhida Cidadã que aconteceu na primeira semana de aula em março com a
presença de aproximadamente 7 estudantes. ´
-  Houve  participação  ativa,  atuantes  da  organização  do  evento,  mística  e  participação  em  roda  de  conversa,  de  sete
estudantes da LEDOC no 2º Encontro Internacional dos Povos do Campo, promovido pela UNIPAMPA de Dom Pedrito,
RS de 10 a 14 de fevereiro de 2020.
-  Houve  participação  de  cinco  estudantes  da  LEDOC  na  inauguração  da  casa  de  reza  da  aldeia  Guarani  Kaiowá  em
Camaquã,  RS  no  dias  15  e  16  de  fevereiro  de  2020.
A Semana Aberta não aconteceu em função da pandemia.

Coordenador CIBILI
- A Universidade não realizou a semana aberta

Coordenador Toxicologia Ambiental
- Foram realizadas 20 palestras e encontros com profissionais da área de interesse do curso.

RELATO DA CIAP
-  A  meta  foi  parcialmente  atingida,  pois  a  semana  aberta   não  ocorreu  em  função  da  pandemia.  Ações  do  curso  de
Licenciatura em Educação no Campo foram desenvolvidas e atingiram o objetivo de envolver estudantes do curso. Porém
outras ações foram realizadas no ambiente virtual especialmente para o curso de toxicologia e que atingiram um número
expressivo  de  visitantes  nas  páginas  do  curso  e  interação  com  as  palestras,  tendo  de  30-70  pessoas  entre  alunos  e
comunidade  externa  participando  as  atividades.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 06 - AVALIAR CONTINUAMENTE O PROCESSO EDUCATIVO

Descrição

*    Realizar  reunião  com  os  professores  e  alunos  do  curso  para  apresentar  o  relatório  gerencial  do  curso  e  as  ações
realizadas  pelo  mesmo  referente  às  metas  e  avaliações  institucionais.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de reuniões realizadas com os discentes - Numérica (1.00) - 8.00 - Atendida
nº de reuniões realizadas com os docentes - Numérica (1.00) - 7.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
-  Foram  realizadas  duas  reuniões  gerais  com  a  comunidade  acadêmica  da  LEdoC,  para  apresentar  e  discutir  o
planejamento  das  atividades  remotas  online  (19/07)  e  para  apresentar  as  ADD (07/10),  além de  encontros  específicos
com  docentes  (02)  que  obtiveram  uma  avaliação  insatisfatória.  Foram  realizados  inúmeros  contatos  com  docentes  e
discentes  para  organizar  as  atividades  do  ensino  remoto  online  sobre  a  oferta  de  disciplinas  e  a  AVA  Moodle
(aconselhamento  aos  estudantes),  além de  15  reuniões  do  NDE.  Foi  realizada  uma reunião  com a  direção  do  IE  para
avaliar a distribuição das suas disciplinas entre os professores da LEdoC, bem como avaliar o andamento das disciplinas
PEECs.

Coordenador CIBILI
- Foram realizadas pelo menos 4 reuniões com os docentes do curso e 8 com os discentes a fim de explicar as atividades
do  curso  em  relação  ao  planejamento  de  retorno  das  atividades  acadêmicas  no  formato  online.  Paralelamente,  a
coordenação  se  mantém  em  contato  com  docentes  e  discentes  por  meio  de  um  canal  do  Telegram.  A  reunião  para
apresentação  do  relatório  gerencial  e  ADD  foi  realizada  nos  dias  9  e  10  de  dezembro.

RELATO DA CIAP
- Meta atingida.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 07 - APRIMORAR OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CURSOS

Descrição

*   Revisar e complementar o relatório gerencial do curso junto ao NDE.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de relatórios gerenciais enviados à PROGRAD - Numérica (5.00) - 3.00 - Parcialmente atendida
nº relatórios gerenciais revisados - Numérica (5.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
-  Como estamos com o  primeiro  semestre  de  2020 em andamento,  ainda  está  em processo.  Realizamos uma reunião
geral online no final do ano para apresentar o relatório gerencial de 2020, em 04/12/20, durante os seminários integrados

Coordenador CIBILI
- Relatório gerencial revisado e entregue à PROGRAD dentro do prazo estabelecido

Coordenador Tox - relatório entregue

RELATO DA CIAP
- A meta foi parcialmente atingida, pois três cursos indicaram a realização da avaliação do relatório, incluindo discussão
com a comunidade e dois destes indicaram a entrega dos relatórios para a diretoria de avaliação Institucional.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 08  -  DIVULGAR OS CURSOS DO ICB

Descrição

*   Atualizar a páginas dos cursos de graduação do ICB (responsável: coordenação e NDE, 5 cursos).
*   Participar da semana aberta da FURG Campus Carreiros (responsável: coordenação e NDE, 5 cursos).
*   Realizar a semana aberta em SLS (responsável: coordenação e NDE, cursos SLS).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 1.   Intensificar a divulgação dos cursos na sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Páginas/perfis de cursos atualizadas - Numérica (5.00) - 2.00 - Parcialmente atendida
Semana aberta realizada - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
-  A  página  da  LEdoC  foi  atualizada  e  ampliada,  foi  realizado  uma  live  sobre  o  curso  no  espaço  da  FURG  Profissão
Professor. Estamos organizando um perfil do curso no Facebook. Quanto à Semana Aberta, não aconteceu em função da
pandemia.

Coordenador CIBILI
- A página não foi atualizada, não houve promoção de semana aberta pela Universidade

Coordenador Toxicologia Ambienta
- O curso de toxicologia ambiental foi divulgado no ambiente virtual (perfis em redes sociais).

RELATO DA CIAP
- Meta parcialmente atingida. Três cursos não informaram ações relacionadas a página do curso. A realização da meta foi
prejudicada  em  função  da  pandemia,  pois  eventos  como  a  semana  aberta  não  foram  realizados.  Porém  é  importante
destacar que ações não relacionadas inicialmente a esta meta foram incluídas como palestras on-line e impulsionamento
dos cursos através de outras plataformas como instagram e youtube (em especial Tecnologia em Toxicologia Ambiental -
incluindo  o  emprego  de  recursos  próprios  da  coordenação  para  impulsionar  conteúdos  relacionados  ao  curso).  Os
eventos do curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental atingiram um número expressivo de visitantes nas páginas do
curso  e  interação  com  as  palestras,  tendo  de  30-70  pessoas  entre  alunos  e  comunidade  externa  participando  as
atividades.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 09 - ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Descrição

*   Definir agenda para aconselhamento das matrículas dos cursos do ICB.
*   Definir diretrizes para um bom aconselhamento.
*   Realizar aconselhamento de matrícula ao final de cada semestre letivo.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Prae

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  2  -  Promover  a  melhoria  do  desempenho  acadêmico  do  estudante  -  3.    Ampliar  ações  e
projetos  de  acompanhamento  e  apoio  pedagógico,  articulados  entre  as  unidades  administrativas  e  acadêmicas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual de alunos atendidos no aconselhamento matriculados - Numérica (30.00) - 45.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- Como estamos com o primeiro semestre de 2020 em andamento, ainda está em processo. Será um grande desafio em
função das mudanças drásticas.  O sistema FURG está registrando cancelamentos,  até agora temos 27 solicitações de
matrícula  complementar,  31  solicitações  de  trancamento  e  0  REAE.  Contamos  com  duas  tutoras  para  auxiliarem
estudantes com o ensino online além de um grupo de whatsap e de e-mails para estabelecer um canal de comunicação e
esclarecer dúvidas (30% alunos atendidos no primeiro semestre 2020).

Coordenador CIBILI
- Foi realizado o acompanhamento do desempenho dos estudantes (60% alunos atendidos no primeiro semestre 2020).

RELATO DA CIAP
-  Foi  realizado  esforço  por  parte  das  coordenações  para  o  aconselhamento,  sobretudo  em  função  dos  ajustes
relacionados ao plano Emergencial. Uma grande parcela de estudantes foi atendida nos ajustes de matrícula de ambos
cursos. A meta foi plenamente atingida salientando que o processo ainda ocorrerá no segundo semestre de 2020.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 10  -  PROPOR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA COMPOR NDE

Descrição

*   Realizar reuniões com a direção para elaborar proposta de cursos (responsável: direção do ICB).
*   Propor a PROGEP e PROGRAD a elaboração e oferta deste curso (responsável: direção do ICB).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Progep, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Curso proposto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões realizadas - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida em função da pandemia. Nenhuma ação foi realizada.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  11  -  CAPACITAR  OS  DOCENTES  E  TÉCNICOS  DO  ICB  PARA  ATUAÇÃO  FRENTE  A  ESTUDANTES  COM
NECESSIDADES  ESPECIAIS

Descrição

*   Realizar encontros contínuos com PRAE, NEAI e professores e técnicos (coordenação e direção do ICB).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  5.    Intensificar  ações  para  o
atendimento  aos  estudantes  com  deficiências  ou  necessidades  educacionais  específicas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

evento realizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
nº de reuniões realizadas - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- Estabeleceu-se com a PRAE/SLS um planejamento para a solicitação de intérpretes para as atividades síncronas com a
professora de LIBRAS.

Coordenador CIBILI
-  Esses  encontros  não  foram  realizados.  Contudo,  a  coordenação  promoveu  um  encontro  virtual  com  a  temática
"Comunicação  Não  Violenta"  juntos  aos  docentes  do  curso

RELATO DA CIAP
- Meta atingida. O Curso de Licenciatura em Educação no Campo realizou as ações propostas. Além disso, o curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas realizou ação não prevista inicialmente, que atende não somente o objetivo inicial da
meta,  mas  contempla  a  comunicação  com  todos  os  perfis  de  estudantes.  Os  demais  cursos  não  apresentaram
informações  relacionadas  a  esta  meta.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  12  -  DIVULGAÇÃO  DOS  PROJETOS  DE  ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO,  CULTURA  E  INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA  DO  ICB

Descrição

*   Realização de seminários durante a semana de acolhida dos cursos do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 2 - Promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante - 2.   Ampliar a participação
dos estudantes em atividades e projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de Seminários realizados - Numérica (2.00) - 23.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- Os projetos foram divulgados na página da LEDOC.

Coordenador CIBILI
- Foram realizadas as divulgações de projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica do ICB.

Coordenador Toxicologia Ambienta
- Foram realizadas as divulgações de projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica no evento on
line: a "Toxicologia Apresenta".

RELATO DA CIAP
- A meta foi plenamente atingida, tendo sido realizadas ações por parte de três dos cursos de graduação da Unidade.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 13 - INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NOS ESPAÇOS REPRESENTATIVOS

Descrição

*   Realizar reuniões com os discentes informando a importância da participação dos mesmos no Conselho dos Campi, do
Centro Acadêmico, nos Conselhos Municipais, na Comissão Acadêmica entre outros espaços representativos.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurAgroEco - SLS, CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 3 - Promover a participação cidadã do estudante - 6.   Ampliar a participação em eventos de
representação estudantil.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

reuniões realizadas - Numérica (4.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- A solicitação foi realizada junto ao corpo discente via canais de comunicação remota, sendo que a turma ingressante e a
turma de formandos já têm representantes.

Coordenador CIBILI
- Meta atingida, nas reuniões realizadas a coordenação incentivou a participação dos discentes em conselhos e demais
espaços representativos.

RELATO DA CIAP
- Meta plenamente atingida com ações de dois cursos de graduação.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 14 - PROMOVER AÇÕES QUE ESTABELEÇAM O RESPEITO E A EMPATIA

Descrição

*   Contatar profissionais que trabalham com CNV (Comunicação não violenta).
*   Proporcionar uma palestra sobre o assunto reunindo docentes e discentes dos cursos de graduação do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurCBioBac, CCurCBioLic, CCurEducCampoLic - SLS, CCurToxAmbTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante -  2.    Promover ações que estabeleçam o
respeito,  a  empatia  e  a  valorização  das  diferenças  e  da  diversidade  cultural,  política,  étnica,  de  gênero,  de  orientação
sexual  e  de  crenças  espirituais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

palestra realizada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador LEDOC
- Não foi realizado em função da adaptação ao sistema remoto online.

Coordenador CIBILI
- Ação realizada internamente, com os docentes do curso.

RELATO DA CIAP
- Meta plenamente atingida tendo sido realizada palestra através do curso de Ciências Biológicas Licenciatura.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 15 - AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DISCENTE NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOCENTE PELO DISCENTE.

Descrição

*   Divulgar através de e-mails e página do PPG.
*   Contatar o representante discente da pós-graduação para buscar auxiliar na divulgação.
*   Expor na reunião semestral com novos ingressantes do PPGCF.
*   Expor na reunião semestral com novos integrantes do PPGBAC.
*   Expor no seminário quinzenal a importância da avaliação do docente pelo discente, no momento que estiver aberta a
avaliação. (PPGBAC)
*   Reunião com pós-graduandos para saber quais perguntas seriam interessantes para a realidade deles.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurPGBioAmbCon, CCurPGCFisio

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

porcentagem de participação na avaliação - Porcentagem (50.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Coordenador PPGBAC
- Nenhuma ação foi realizada em 2020 devido à pandemia de COVID-19.

Coordenador PPGCF
- Meta não alcançada pois não foi disponibilizado a referida avaliação em decorrência da pandemia

RELATO DA CIAP
- A meta não pode ser avaliada pois não foi realizada a ADD 2020 até este momento.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  16  -  ENVIAR  ALUNOS  PARA  REALIZAR  ESTÁGIOS  EM  OUTRAS  INSTITUIÇÕES  NACIONAIS  E
INTERNACIONAIS

Descrição

*   Divulgar editais por e-mail e na página dos cursos.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Universidade (Gab/ReIInter)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 16.   Fortalecer a
mobilidade acadêmica no país e exterior.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

n°  de  estudantes  realizando  estágios  fora  da  instituição  PPGBAC  -  Numérica  (4.00)  -  Não  informado  -  Aguardando
resultado
n° de estudantes realizando estágios fora da instituição PPGCF e PPGBAC - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Coordenador PPGBAC
- Nenhuma ação foi realizada em 2020 devido à pandemia de COVID-19.

Coordenador PPGCF
-  Em  decorrência  da  pandemia,  nenhum  aluno  realizou  estágio  em  outra  instituição.  Foram  enviados  e-mails  de
divulgação  de  editais.

RELATO DA CIAP
- Nenhuma ação realizada em função da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 17 - ATINGIR PÚBLICO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS

Descrição

*    Criar perfis dos programas e grupos de pesquisas nas redes sociais (Instagram e Twitter).
*   Atualizar postagens e monitorar visualizações e comentários nessas redes.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

n° de seguidores nos perfis dos Programas de Pós-graduação - Numérica (1000.00) - 2330.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador PPGBAC
- Ação realizada que não estava prevista:  Foi  criada a página de YouTube do PPGBAC e inseridos diversos vídeos de
divulgação criados pelos discentes.

Coordenador PPGCF
- Perfis criados (1 no Instagram e 1 no Twitter). Periodicamente são feitas postagens no facebook, instagram e twitter do
Programa.  Evento  comemorativo  em  alusão  aos  20  anos  de  criação  do  PPG  foi  realizado  e  transmitido  através  da
plataforma  Youtube.

RELATO DA CIAP
- Meta plenamente atingida por ambos PPGs, diversas ações foram realizadas nas redes sociais exacerbadas por conta
da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 18 - ATRAIR DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO ICB PARA PÓS-GRADUAÇÃO

Descrição

*   Estimular que os TCCs envolvam coorientação de alunos da pós-graduação.
*   Divulgar amplamente nas redes sociais atividades como seminários, defesas e palestras.
*    Divulgar  os  PPGs  nas  semanas  acadêmicas  e  MPU.  (Conversar  com  acadêmicos  para  abertura  de  espaço  para
divulgação.)
*   Promover cursos de curta duração envolvendo alunos de pós-graduação com foco nos alunos de graduação, através
de projetos de ensino

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

n° de coorientações de alunos de pós-graduação em TCCs - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
n° de cursos e palestras ministrados - Numérica (2.00) - 8.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador PPGBAC
- Foi realizada uma divulgação ampla nas redes sociais atividades como seminários, defesas e palestras.

Coordenador PPGCF
- Meta não alcançada principalmente pela pandemia que dificultou a realização das ações propostas.

INDICADORES:
   N° de coorientações de alunos de pós-graduação em TCCs - 2 (Não alcançado)
   N° de cursos e palestras ministrados - 2 (Alcançado) PPGCF 1 curso e 7 palestras.

RELATO DA CIAP
-  Meta  parcialmente  atingida.  Ações  de  palestras  e  cursos  foram  realizadas,  porém  não  é  possível  mensurar  a
participação  de  alunos  em  co-orientações  de  TCCS  tendo  em  vista  o  atraso  no  calendário  acadêmico.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  19   -   MANTER  A  PRODUÇÃO  QUALIFICADA  (REVISTAS  INDEXADAS  E  QUALIFICADAS  SEGUNDO  OS
PARÂMETROS  DA  CAPES),  INCLUSIVE  COM  DISCENTES

Descrição

*   Disponibilizar recursos financeiros para revisão do inglês de manuscritos científicos que tenham discentes ou egressos
como autores.
*   Discutir com docentes as metas anuais e quadrienais de produção dos PPGs.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio à Publicação da Produção Acadêmica (Proexc)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

manuscritos revisados - Porcentagem (10.00) - 16.00 - Atendida
percentual de artigos em periódicos qualis A4+ publicados com discente do programa (PPGBAC) - Porcentagem (30.00) -
30.00 - Atendida
percentual de docente do núcleo permanente com pelo menos um artigo qualis A2+ (PPGBAC) - Porcentagem (50.00) -
70.00 - Atendida
percentual de docentes do núcleo permanente com pelo menos dois artigos qualis B2 ou + ou um artigo qualis A (PPGCF)
- Porcentagem (50.00) - 88.90 - Atendida
reuniões realizadas - Numérica (2.00) - 12.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador PPGBAC
- Todas as ações previstas foram realizadas, e consideramos que a meta de manutenção qualificada não só foi mantida
como foi  ampliada,  uma vez que em torno de 70% do núcleo permanente possui  pelo menos um artigo A2+ publicado,
além de elevada produção com discentes.

Coordenador PPGCF
- Foi disponibilizado verba do PROAP para este fim.

INDICADORES:
*   Percentual de artigos em periódicos qualis A4+ publicados com discente do programa (PPGBAC) - 30% (Alcançada)
PPGBAC 45%
*   Manuscritos revisados - 10 (Alcançada) PPGBAC 11, PPGCF 6
*   Percentual  de docente do núcleo permanente com pelo menos um artigo qualis A2+ (PPGBAC)  -  50% (Alcançado)
PPGCF 70%
*    Percentual  de  docentes  do  núcleo  permanente  com  pelo  menos  dois  artigos  qualis  B2  ou  +  ou  um  artigo  qualis  A
(PPGCF)  -  50%  (Alcançado)  PPGCF  88,9%
*   Reuniões realizadas - 2 (Alcançado) PPGBAC 0, PPGCF 12

RELATO DA CIAP
- Meta plenamente atingida pela por ambos programas com diversas ações realizadas.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 20 - OFERTAR DISCIPLINA EM LÍNGUA INGLESA

Descrição

*   Reofertar a disciplina: Special Topic (in English): Fluorescent Techniques and Digital Photomicroscopy (PPGCF).

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurPGCFisio

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 -  Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 18.   Estimular a
oferta de disciplinas em língua estrangeira.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de disciplinas ofertadas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador PPGCF
- Foi ofertada a referida disciplina, ocorrendo no 2° semestre de 2020.

RELATO DA CIAP
- Meta plenamente atingida.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

META 21 - CRIAÇÃO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS CURSOS DO ICB

Descrição

*   Realizar reuniões entre coordenadores de cursos e representações discentes para avaliação e criação da proposta.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurPGBioAmbCon, CCurPGCFisio

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de reuniões realizadas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.
RELATO DA CIAP
-  Meta  não atingida.  A  ação não foi  realizada em função da  pandemia,  sobretudo pois  os  esforços  foram direcionados
para  outras  ações.
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Meta

META 22 -  MAPEAR A PESQUISA REALIZADA NA UNIDADE

Descrição

*   Discutir os indicadores a serem avaliados.
*   Criar formulário de avaliação da pesquisa.
*   Realizar o levantamento dos dados relativos ao ano corrente

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 1.   Mapear e avaliar as atividades de
pesquisa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

formulário criado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
mapeamento finalizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Foi realizado o mapeamento da pesquisa realizada na unidade

RELATO DA CIAP
- Meta parcialmente atingida. Foi realizado levantamento pelo responsável da meta a partir  da plataforma Lattes e uma
avaliação foi  encaminhada para a CIAP e direção.
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Meta

META 23 - INCENTIVAR OS DOCENTES DO ICB A PARTICIPAREM DOS EDITAIS DE FOMENTO VIGENTES

Descrição

*    Enviar e-mails aos docentes divulgando os editais.
*   Fazer o levantamento anual da submissão de projetos por docentes do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 12.   Estimular a captação de recursos
externos para pesquisa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de projetos submetidos em editais de fomento - Numérica (30.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Meta parcialmente cumprida. Foram disparados e-mails divulgando os editais que a Direção teve conhecimento.

RELATO DA CIAP
 Meta não atingida. Foram realizadas ações de divulgação de editais de fomento, porém a quantificação de projetos foram
submetidos não foi realizada prejudicando a avaliação da meta.
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META 24  -  AUMENTAR A QUALIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DO CORPO DOCENTE

Descrição

*   Manter o acompanhamento das métricas de cada docente do programa, de acordo com as normativas da CAPES.
*   Apresentar os resultados dos levantamentos realizados ao corpo docente na Reunião de Avaliação.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurPGBioAmbCon, CCurPGCFisio

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  4.    Criar  condições  para  o
desenvolvimento  de  grupos  de  pesquisa  e  interação  entre  eles.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Levantamento realizado para todos os docentes do programa - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Resultados divulgados e discutidos na reunião anual - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Coordenador PPGBAC
-  Meta  não  alcançada  no  que  diz  respeito  aos  indicadores  propostos,  pois  estas  ações  ainda  estão  em  andamento  e
somente  serão  finalizadas  no  primeiro  trimestre  de  2021.  De  qualquer  forma,  cabe  ressaltar  que  a  meta  deverá  ser
atingida,  uma vez  que  em torno  de  70% do  núcleo  permanente  possui  pelo  menos  um artigo  A2+ publicado.,  além de
elevada produção com discentes.

RELATO DA CIAP
- A meta foi parcialmente atingida. O PPGBAC realizou ações, porém o reflexo das mesmas só será conhecido ao final do
primeiro  trimestre  de  2021  em  função  do  preenchimento  da  plataforma  Sucupira.  O  PPGCF  realizou  levantamento
indicando  resultados  positivos,  porém,  os  mesmos  não  foram  apresentados  à  comunidade  do  curso.
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META 25  -   ESTABELECER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES, EMPRESAS E FUNDAÇÕES PARA COOPERAÇÃO
EM PESQUISA

Descrição

*   Contatar parceiros.
*   Estabelecer ou renovar convênios.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 2.   Incentivar ações de pesquisa que
reforcem a relação da Universidade com os demais setores da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de convênios firmados/ renovados - Numérica (2.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Foram estabelecidos um total de 4 convênios ao longo ano.

RELATO DA CIAP
- Meta atingida, tendo sido firmados/renovados o dobro de convênios previstos inicialmente.
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META 26 - INCENTIVAR A DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA

Descrição

*   Encaminhar emails semanais solicitando o envio de material para divulgação da produção.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

CCurPGCFisio

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  4.    Ampliar  a  visibilidade  das  ações  de  pesquisa
institucional  em  âmbito  regional,  nacional  e  internacional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de notícias divulgadas - Numérica (2.00) - 25.00 - Atendida

Avaliação

Coordenador PPGBAC
-  Divulgamos  nas  redes  sociais  a  produção  intelectual  do  Programa,  especialmente  artigos  científicos  de  autoria  dos
discentes. Consideramos que a meta foi alcançada, uma vez que temos mais de 1300 seguidores nas redes sociais. Os
perfis  são  continuamente  alimentados  com  resultados  de  pesquisas  desenvolvidas  no  PPG,  informações  institucionais,
editais  e  informações  gerais  de  interesse  do  Programa.

Coordenador PPGCF
- Realizado

RELATO DA CIAP
-  Meta plenamente atingida,  tendo sido divulgadas notícias  e  eventos  sobre a  produção nas redes sociais  e  página do
programa.
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META 27  -  IDENTIFICAR O POTENCIAL EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIDADE

Descrição

*   Realizar levantamento através de CV ou outros meios de busca.
*   Reunir pesquisadores na temática.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  2.    Mapear  a  oferta  da  capacidade
tecnológica  da  Universidade  e  a  demanda  das  empresas  e  indústrias  da  região.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

levantamento realizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Foi realizado um levantamento da identificação de potencial em inovação tecnológica da unidade.

RELATO DA CIAP
- Meta plenamente atingida. Foi realizado levantamento conforme as ações propostas e foram realizadas ações iniciais de
aproximação  com  a  Diretoria  de  Inovação  Tecnológica  e  de  empresas  de  Inovação.  Entretanto  salienta-se  que  estas
ações  de  aproximação  poderiam  ser  direcionadas  para  todos  os  servidores  da  Unidade,  mesmo  aqueles  que  neste
momento não estão desenvolvendo atividades de Inovação, para o desenvolvimento da cultura da Inovação na Unidade
Acadêmica
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META 28 - DIVULGAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO VINCULADAS AO ICB

Descrição

*   Criação de redes sociais para a divulgação de ações de extensão vinculadas ao ICB.
*   Realizar o primeiro encontro de extensão do ICB, ação de divulgação interna para socialização dos projetos, bem como
para estimular novas ações e criação de redes. (Considero esta ação repetitiva. Sugiro rever.)
*   Mapear e divulgar as vagas para bolsistas e voluntários dos projetos de extensão do ICB no início de cada semestre.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 9.   Mapear e dar visibilidade as ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de ações divulgadas - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
nº de participantes do encontro - Numérica (60.00) - 0.00 - Não atendida
nº de projetos participantes do encontro - Numérica (40.00) - 0.00 - Não atendida
nº de vagas divulgadas - Numérica (15.00) - 0.00 - Não atendida
percentual de vagas ocupadas - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. As ações não foram realizadas em função da pandemia.
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META 29 - Protagonizar momentos de integração entre ICB e sociedade.

Descrição

*    Participar  de  eventos  organizados  pela  FURG/ICB,  com  interação  com  a  comunidade,  distribuição  de  folhetos
explicativos  e  orientações  quanto  às  atividades  do  CENPRE  e  os  horários  de  atendimento  ao  público.
*   Realizar atividades educativas em empresas, escolas, associações e outros setores/serviços.
*    Realizar  reuniões  e/ou  visitas  técnicas,  com  o  objetivo  de  conhecer  o  processo  de  trabalho  de  outros
setores/entidades,  ampliando  capacidade  de  ações  conjuntas.
*   Executar o Projeto De Bem com a Vida, em parceria com a ONG Sementes da Esperança de São José do Norte/RS
(ou outras entidades), realizando atividades educativas para escolares em situação de vulnerabilidade.
*    Realizar  acolhimentos,  consultas  individuais,  buscas  ativas  e  grupos  terapêuticos,  visando  a  assistência  direta  às
pessoas  com  problemas  relacionados  ao  uso  de  drogas.
*   Divulgar via rádio ou jornal as atividades do CENPRE e dos horários de funcionamento; esclarecimento à comunidade
sobre o trabalho realizado pela equipe e maneiras de ingressar no tratamento; debate de temas relacionados ao consumo
de drogas e políticas públicas sobre drogas; e divulgação de eventos na área.
*   Divulgar na página do CENPRE as atividades e os horários de funcionamento; esclarecimento à comunidade sobre o
trabalho realizado pela equipe e maneiras de ingressar no tratamento;  divulgação de eventos na área;  e divulgação de
eventos com participação da equipe do CENPRE. (Praticamente a mesma ação anterior.  Sugiro rever.)
*   Divulgar as atividades, os projetos e os resultados do CENPRE em eventos técnico-científicos.
*   Interagir com a comunidade por meio do endereço eletrônico <cenpre@furg.br> e Fale Conosco.
*   Participar do Encontro de Extensão da FURG, com interação com comunidade acadêmica e comunidade em geral.
*   Participar de ações comunitárias ou atividades abertas ao público.
*   Participação na MPU.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº ações de divulgação do CENPRE - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
nº atividades educativas realizadas fora da FURG - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
nº de acessos a página do CENPRE - Numérica (300000.00) - 0.00 - Não atendida
nº de atendimentos realizados pelo CENPRE - Numérica (1200.00) - 0.00 - Não atendida
nº de eventos técnicos/científicos com participação do CENPRE - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
nº de momentos de integração protagonizados - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
nº  de  visitas/reuniões  para  angariar  ações  conjuntas  com  outros  setores  da  sociedade  -  Numérica  (2.00)  -  0.00  -  Não
atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida As ações não foram realizadas em função da pandemia.
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META 30 - DIVULGAR AS AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO ICB

Descrição

*   Mapear as ações artísticas e culturais desenvolvidas pelo ICB.
*   Divulgar no site do ICB e demais mídias oferecidas pela FURG as ações de extensão realizadas pelo ICB.
*   Divulgar as ações de cultura nas redes sociais.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  6.    Fomentar  a  pesquisa  artística  e
cultural.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de notícias divulgadas  - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
percentual de ações de cultura do ICB divulgadas  - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DO RESPONSÁVEL PELA META
- Em função da pandemia do Covid  19 não foram realizadas atividades artísticas e  culturais  pelo  ICB no ano de 2020.
Portanto,  esta  meta foi  impossibilitada de ser  atingida,  no entanto,  foram criadas as redes sociais.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. Não foram realizadas o mapeamento e a divulgação das ações de extensão e cultura do ICB devido
a pandemia, entretanto, foram criadas as contas nas redes sociais para este fim.
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META 31 - APRIMORAR A INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE SERVIDORES E LABORATÓRIOS DO ICB

Descrição

* Criar um momento de integração onde os principais projetos de cada pesquisador serão apresentados à comunidade do
ICB.
*   Submeter iniciativa como um projeto de extensão.
*   Criar convite para pesquisadores apresentarem seus trabalhos.
*   Enviar convite para servidores do ICB.
*   Criar um cronograma para apresentações dos seminários para o semestre.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

seminários realizados - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
Foi elaborado um projeto intitulado de "Ciclo de Seminários de Biologia"para ser submetido junto ao plataforma de projeto
da FURG, como um projeto de extensão. O projeto se encontra finalizado e ainda não foi submetido.  o projeto \"Ciclo de
Seminários  Biológicos\"  surge  no  intuito  de  preencher  uma  lacuna,  criando  seminários  periódicos  para  fomentar
discussões científicas entre profissionais e alunos do ICB e de outras unidades. A temática dos seminários será ampla,
incluindo  temas  da  área  da  biologia,  e  áreas  correlatas,  como  química,  física,  bioinformática,  saúde  e  inovação
tecnológica. Serão convidados para ministrar os seminários professores, pós-doutorandos e alunos de pós-graduação e
graduação do ICB e de outras unidades acadêmicas da FURG, bem como de instituições externas a FURG. O público-
alvo  também  incluirá  alunos  de  graduação  da  universidade.  Dentre  os  objetivos  desse  projeto,  além  das  questões  já
mencionadas, destaca-se o fortalecimento da divulgação dos trabalhos realizados dentro da FURG perante a comunidade
acadêmica e a sociedade, facilitando a criação de redes de colaboração dentro e fora da universidade. Foi elaborado um
"Agenda/Cronograma  Ciclo  de  Seminários  Biológicos"   que  será  disponibilizado  para  os  interessados  em  um  site  do
projeto. Além disso está sendo criado um site para hospedar a agenda do evento e informações relevantes, bem como
eventuais apresentações ou gravações dos encontros, no caso dos mesmo serem on-line.

RELATO DA CIAP
Meta parcialmente atingida. Não foram realizados momentos de integração para apresentação de projetos em função da
pandemia. Entretanto, foi elaborado um projeto de extensão que visa fomentar discussões científicas com a comunidade
do ICB. Foi elaborado também, um cronograma do Ciclo de Seminários que será disponibilizado para os interessados em
um site do projeto.
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Meta

META 32 - OFERTAR CURSOS DE TREINAMENTO EM LABORATÓRIO

Descrição

*   Preparar o treinamento.
*   Designar responsável qualificado para ofertar treinamento.
*   Realizar treinamento.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de treinamentos realizados - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não informado

RELATO DA CIAP
- Sem informações. Meta prejudicada em função da pandemia.
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META 33  -  CAPACITAR SERVIDORES QUE TEM A RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAR O GERADOR DO ICB.

Descrição

*   Prospectar curso específico para esse fim.
*   Verificar junto à PROGEP formas de financiar o curso.
*   Designar servidores que participarão do curso.
*   Organizar horários que possibilitem a participação de servidores do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

curso de manuseio de gerador ofertado para servidores do ICB - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
cursos prospectados - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
designação dos servidores  - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
-  Foram encontrados  alguns  lugares  em Rio  Grande  que  oferecem (ou  ofereciam)  curso  de  NR10.  Foram enviados  e-
mails,  mas  apenas  um  retornou  o  contato,  acreditamos  que  não  estejam  funcionando  no  momento,  em  função  da
pandemia.  Existem ainda,  cursos online,  com carga horária  variada,  porém, acreditamos que o interessante seria  fazer
um curso presencial. O único que respondeu foi a Escola GP Machado: Resposta: "sim a escola tem o curso de NR-10
que pode ser feito na escola, basta efetuar a matrícula e iniciar o estudo. NR-10 de 40h R$ 350,00 a reciclagem de 20h
R$ 250,00".
Não foi realizado contato com a PROGEP, pois já estávamos em situação de pandemia, e julgamos que o interessante
seria a realização de um curso presencial.
- Foram designados os servidores Gianne Peraza Cardoso, Josencler Luis Ribas Ferreira, Márcio Oliveira para participar
do curso.
-  Como  não  foi  realizado  contato  com  a  PROGEP,  pois  já  estávamos  em  situação  de  pandemia,  e  julgamos  que  o
interessante  seria  a  realização  de  um  curso  presencial,  não  foram  definidos  horários.

RELATO DA CIAP
-  Meta  parcialmente  atingida.  Foi  prospectado  um  curso  específico  para  a  capacitação  e  designados  servidores  para
participarem do curso. Entretanto, não foi verificado junto à PROGEP a forma de financiar o curso e também não foram
organizados horários para a participação do curso em função da pandemia.
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META  34   -   AMPLIAR  A  OFERTA  DE  TERAPIAS  COMPLEMENTARES  PARA  MELHORIA  DA  SAÚDE  DE
SERVIDORES  DO  ICB.

Descrição

Preparar espaço para oferta de yoga no ICB.
*   Angariar voluntários para promover terapia complementar.
*   Organizar horários que possibilitem a participação de servidores do ICB.
*    Aprovar projeto de extensão de yoga para a comunidade, incluindo servidores do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de terapias complementares ofertadas para servidores do ICB - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não informado

RELATO DA CIAP
- Não informado
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META 35 - ACOMPANHAR SERVIDORES RECÉM-INGRESSANTES PELOS PRIMEIROS SEIS MESES

Descrição

*   Apresentar o funcionamento e estrutura da Unidade Acadêmica.
*   Capacitar o servidor a utilizar os Sistemas - FURG.
*   Auxiliar no desenvolvimento das atividades iniciais atribuídas ao servidor.
*   Criar agenda de acompanhamento com cada servidor a ser integrado.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual  de servidores novos recebidos através da iniciativa proposta -  Porcentagem (100.00)  -  57.00 -  Parcialmente
atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Até o mês de março de 2020 foi feita a apresentação presencial e uma pequena capacitação para utilização do sistema,
para 1 docente efetivo contratado e de 3 substitutos. Devido ao início do plano de contingência, mais 3 docentes foram
contratados e apresentação se deu por videoconferência pelo respectivo representante da matéria após assinatura dos
contratos. O acompanhamento dos docentes não está sendo feito devido ao período de contingência. Uma reunião será
marcada com os docentes efetivos e substitutos, separadamente, no início do segundo semestre para verificar como está
o andamento dos trabalhos.

RELATO DA CIAP
- Meta atingida. Foram realizadas apresentações presenciais e on-line da estrutura e funcionamento da unidade para os
novos docentes, além de uma capacitação do servidor para utilizar o Sistema-FURG. Entretanto, não foram realizados os
acompanhamentos de cada servidor integrado em função da pandemia.
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META 36 - DIMENSIONAR A CARGA DE TRABALHO DOS TAES DO ICB

Descrição

*   Catalogar as variáveis coletadas.
*   Finalizar o estudo.
*   Apresentar estudo para o CICB.
*   Receber sugestões de melhoria.
*   Analisar sugestões pertinentes.
*   Reapresentar o estudo para comunidade do ICB, englobando sugestões recebidas.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  7  -  Promover  a  melhoria  contínua  dos  processos  relacionados  à  gestão  de  pessoas  -  3.
Realizar  o  dimensionamento  de  servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  nas  Unidades  da  Instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

dimensionamento revisado e apresentado para comunidade do ICB - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
levantamento realizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- O instrumento de dimensionamento foi aplicado porém o estudo ainda não foi concluído.

RELATO DA CIAP
-  A  meta  foi  parcialmente  atingida,  pois  o  levantamento  de  todas  as  atividades  laboratoriais  dos  espaços  da  Unidade
foram  levantadas.
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META  37   -   LEVANTAR  AS  FRAGILIDADES  COM  RELAÇÃO  À  SEGURANÇA,  CONFORME  AS  DEMANDAS  DE
TRABALHO  DO  ICB.

Descrição

Criar uma comissão de estudos para melhoria de segurança do ICB.
*    Aprovar no CICB.
*    Construir Ordem de Serviço com as atividades da comissão

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  1.    Ampliar  o  sistema  de  monitoramento
eletrônico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

estudo para melhoria da segurança realizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
-  Em função da Pandemia,  foi  criada a  Comissão de Essencialidades que embora  não seja  exatamente  o  proposto  no
plano de ação,  realiza  atividades que tem sobreposição com essa meta.

RELATO DA CIAP
-  Meta  não  atingida.  Não  foi  criada  a  comissão  de  estudos  para  a  melhoria  de  segurança  do  ICB e  nem aprovado  no
CICB.  Entretanto,  foi  criada a  Comissão de  Essencialidades  que tem atividades  de  sobreposição com essa meta,  com
questões  relativas  a  saúde no  ambiente  de  trabalho.
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Meta

META 38 - CAPACITAR SERVIDORES PARA AGIR EM CASO DE EMERGÊNCIA DENTRO DOS PRÉDIOS DO ICB

Descrição

Solicitar à segurança do trabalho da FURG o oferecimento de um curso específico para segurança nos prédios do ICB,
levando  em  consideração  as  peculiaridades  das  atividades  desenvolvidas  e  materiais  utilizados  (reagentes  químicos,
equipamentos).
*    Propor à segurança do Trabalho da FURG, em conjunto com a secretaria de comunicação, a construção de vídeos
específicos para segurança dentro dos prédios ocupados pelos servidores do ICB.
*   Enviar email da direção do ICB para todos os servidores incentivando a inscrição no curso ofertado pela PROGEP.
*    Levantar as possibilidades de melhor armazenamento de reagentes inflamáveis no interior dos laboratórios do ICB.
*    Elaboração de estratégias para armazenamento de inflamáveis.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

usuários capacitados - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. As ações não foram realizadas em função da pandemia.

39 57/



Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  39  -  ESTABELECER  CONTRATO  COM  EMPRESA  TERCEIRIZADA  PARA  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E
CORRETIVA  DO  GERADOR  QUE  ABASTECE  OS  PRÉDIOS  DO  CAMPUS  CARREIROS  DO  ICB

Descrição

Levantar três orçamentos.
*    Colocar pedido no sistema.
*    Efetivar a contratação

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

serviço contratado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não Informado

RELATO DA CIAP
- Não informado
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Meta

META 40 - ATUALIZAR O MANUAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS DO ICB

Descrição

Revisar o manual e atualizá-lo, de acordo com a legislação vigente.
*    Publicar o manual no site do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

manual atualizado publicado na página do ICB - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- A meta não foi alcançada, pois a responsável pela meta não teve tempo suficiente para realizar este trabalho, visto que
devido à pandemia sua filha não teve mais acesso à escola e teve que cuidar da filha e da casa, e dia 02 de agosto entrei
em licença maternidade; porém, parte da confecção do manual foi realizada (cerca de 25% do manual).

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. A revisão do manual foi iniciada, porém não foi finalizada em função da pandemia.
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META 41 - INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO DO USO DO PAPEL RECICLÁVEL

Descrição

Enviar mensagens para servidores do ICB propagando e incentivando a nova política.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  2.    Sensibilizar  a  comunidade  universitária  em  relação  aos  temas  da  sustentabilidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de resmas brancas utilizadas - Numérica (100.00) - Não informado - Aguardando resultado
nº de resmas recicláveis utilizadas - Numérica (61.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
-  Em função  da  Pandemia  houve  uma  redução  drástica  no  uso  de  papel  na  Unidade  Acadêmica.  Portanto,  a  Meta  foi
atingida,  ainda  que  por  indicadores  não  previstos  no  PA.

RELATO DA CIAP
- Embora a ação proposta de incentivo a redução do uso de papel braco não tenha sido executada, houve redução do uso
de papel na Unidade Acadêmica em função da pandemia.
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META 42 - ELABORAR O MAPA DE RISCO AMBIENTAL DOS BLOCOS DO ICB

Descrição

*    Solicitar à PROGEP o apoio necessário para elaboração dos mapas de risco da unidade.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de mapas de risco elaborados e divulgados - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Comissão criada com 11 servidores. Em execução.

RELATO DA CIAP
-  Meta  não  atingida.  Foi  solicitado  apoio  a  PROGEP  e  foram  destacados  servidores  para  esta  ação,  os  quais  estão
executando  os  estudos  necessários  e  a  elaboração  dos  mapas  os  quais  deverão  ficar  prontos  até  o  final  de  2020.
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META 43 - PROMOVER A REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA NOS DESTILADORES DA UNIDADE

Descrição

Solicitar à PROINFRA projeto com vistas à reutilização da água dos destiladores.
*   Executar a proposta nas salas com destiladores.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

salas com sistema de reutilização instalado - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
-  Não  foi  possível  executar  nenhuma  ação  em  função  da  Pandemia.  Entretanto,  o  uso  de  destiladores  foi  bastante
reduzido  em  decorrência  da  Pandemia,  o  que  reduziu  consideravelmente  o  uso  da  água  para  este  fim.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. Não foram realizadas ações para a efetivação da meta.
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META  44  -  INSTALAR  TORNEIRAS  COM  REDUTORES  DE  VAZÃO  E  TEMPORIZADORES  NOS  BANHEIROS  DA
UNIDADE

Descrição

*    Solicitar à PROINFRA a substituição por torneiras com redutores de vazão e temporizadores.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual de torneiras de banheiros do ICB com redutor de vazão e temporizadores - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não
atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. Não foram realizadas ações para a efetivação da meta.
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META 45  -  INSTALAR CAIXAS SANITÁRIAS ACOPLADAS DE 2 ESTÁGIOS

Descrição

*   Verificar junto à PROINFRA
*   Solicitar à PROINFRA a substituição de caixas sanitárias acopladas com 2 estágios nos banheiros.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual de caixas sanitárias com 2 estágios no ICB - Porcentagem (50.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. Não foram realizadas ações para a efetivação da meta.
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META 46 - SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA DE LÂMPADAS COM MODELOS LED

Descrição

*   Solicitar à PROINFRA que todas as substituições necessárias sejam por lâmpadas LED.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

substituições exigidas pela A3P no ano por lâmpadas LED - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida. Não foram realizadas ações para a efetivação da meta.
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META 47 - Reduzir o uso de copos plásticos

Descrição

Racionar a solicitação de copos plásticos pela secretaria do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

ICB

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual de diminuição de copos plásticos no ICB - Numérica (50.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida.  Em função da pandemia as atividades presenciais foram reduzidas e consequentemente o uso de
copos foi  reduzido,  porém não foram realizadas ações sobre esta meta.
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META 48 - PROMOVER AÇÕES VINCULADAS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (II  SEMEIA
SUSTENTABILIDADE - FURG).

Descrição

*    Planejar  e  executar  ações  de  divulgação  e  sensibilização  ambiental  e  sustentabilidade  para  a  II  SeMeiA
Sustentabilidade  -  FURG

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de atividades cadastradas na programação do II SEMEIA - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Relato CIAP
Não foram relatadas ações sobre esta meta. Porém o evento não ocorreu em função da pandemia e a meta não atingida.
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META 49 - INDICAR UM AGENTE DE GESTÃO AMBIENTAL (AGA) POR PRÉDIO

Descrição

Consultar interessados.
*   Aprovar indicações no CICB

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

ICB

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de AGAs no ICB - Numérica (6.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
-  Meta  não  atingida.  Em  função  da  Pandemia  as  ações  relacionadas  a  meta  não  foram  realizadas  pela  Direção  da
Unidade.
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META 50 - ORGANIZAR OS ACERVOS E COLEÇÕES DO ICB

Descrição

*   Enviar email para todos os servidores do ICB solicitando dados das coleções que estão como responsáveis.
*   Organizar um mapa com o "status" de organização de cada coleção que está sob responsabilidade de servidores do
ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

XI  -  Gestão  da  Informação  -  3  -  Qualificar  os  acervos  não  bibliográficos  e  coleções  -  2.    Desenvolver  ferramentas  de
utilização  dos  acervos  e  coleções.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

mapeamento das coleções realizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META

- Foi realizada com consulta com Dr. Leandro Bugoni/Diretor de Pesquisa FURG, que informou que "Comitê criado pela
PROPESP para efetuar a gestão do Centro de Biodiversidade Subtropical, com representantes da PROPESP, IO e ICB.
O  centro  foi  oficializado  no  ano  passado,  através  de  deliberação  do  Consun,  e  vinculado  à  PROPESP.  Dentre  as
atribuições do comitê está acompanhar as demandas que surgirem, das coleções vinculadas ao centro.  Eventualmente
podem existir  coleções que não estejam vinculadas ao CBS.  Por 'status'  das coleções pode-se entender várias coisas,
desde a localização física, se já foi para o Centro, se foi parcialmente, nr. de exemplares ou lotes tombados, responsável
pela coleção. Estas informações são muito dinâmicas, e não temos elas prontas ou atualizadas. Tamanho das coleções,
por exemplo, foi detalhado lá em 2011, quando a proposta foi apresentada à FINEP.
- De modo mais amplo, uma vez que o ICB tem representantes neste Comitê, eventualmente no futuro esta atualização
do  status  poderia  ser  feita  pelo  Comitê,  algo  que  os  outros  Centros  vinculados  à  PROPESP  -  CIA  e  CEME,  já  fazem
regularmente."
-  Assim  em  Reunião  da  Matéria  Zoologia,  em  também  em  decorrência  das  informações  fornecidas  pelo  prof.  Bugoni
(informações acima), ficou estipulado que mapeamento das coleções seria realizado pelo Comitê responsável pelo Centro
de Biodiversidade Subtropical

RELATO DA CIAP
-  Meta  não  atingida.  Foi  realizada  consulta  junto  a  PROPESP,  a  qual  é  responsável  pelo  Centro  de  Biodiversidade
Subtropical.  Desta  forma,  o  levantamento  das  coleções  biológicas  ficará  a  cargo  do  Comitê  responsável  pelo  Centro.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 51 - CATALOGAR ESPÉCIMES DAS COLEÇÕES DO ICB

Descrição

*   Designar um número ou código aos espécimes e lotes da coleção.
*   Produzir uma planilha relacionando as informações de coleta.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 3 - Qualificar os acervos não bibliográficos e coleções - 1.   Catalogar os acervos e coleções.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de espécimes catalogados da Coleção de Chondrichthyes - Numérica (50.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RELATO DA CIAP
- Meta não avaliada.

52 57/



Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 52 - DIVULGAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO ICB

Descrição

Enviar email para todos os servidores do ICB solicitando dados das coleções que estão como Criar agenda de divulgação
para cada curso de graduação e pós-graduação. (Confuso. Sugiro rever.)
*   Cobrança de informações das coordenações de cursos.
*   Divulgação, nas redes sociais, dos trabalhos desenvolvidos nas áreas de administração, extensão, ensino e pesquisa
do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 1 - Aprimorar a Política de Comunicação da FURG - 1.   Promover a discussão sobre a
comunicação na Universidade como ciência e fazer técnico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de notícias divulgadas nas redes sociais - Numérica (120.00) - 120.00 - Atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
Apesar  de  não  terem  sido  realizadas  ações  especificas  pelos  responsáveis  da  meta,  a  mesma  foi  atingida  porém  por
outras ações já destacadas neste relatório. Diversas ações de divulgação incluindo palestras, eventos, artigos publicados
foram realizadas pelas coordenações de curso. Além disso, destaca-se também a divulgação de vídeos relacionados as
teses do PPGCF. O número de notícias e interação com o público foi superior ao previsto.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META  53  -  REALIZAR  LEVANTAMENTO  DE  QUAIS  CONVÊNIOS  INTERNACIONAIS  O  ICB  POSSUI,  COM  SEU
RESPECTIVO  RESPONSÁVEL

Descrição

Entrar em contato com setor de convênios da FURG para saber quais o ICB possui.
*   Verificar status de cada convênio.
*   Verificar responsável de cada convênio.
*   Preparar relatório dos convênios e responsáveis para consulta na página do ICB.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 5 - Ampliar a inserção da Universidade no cenário Internacional - 3.   Expandir os intercâmbios
com universidades e organismos internacionais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

relatório confeccionado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Foi solicitado a REINTER informações a até o momento não tivemos resposta.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida, tendo sido iniciada apenas a ação inicial da mesma.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 54 - ABASTECER O BANCO DE INDICADORES DO ICB, DE ACORDO PDI ICB 2019-2022 E PLANO DE AÇÃO
DO ICB DE 2019-2020-2021

Descrição

Contatar setores responsáveis pelas informações referentes aos indicadores.
*   Abastecer a planilha de acompanhamento semestralmente.

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 4.
Estimular a elaboração e o acompanhamento dos planos de ação seguindo o PDI.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

planilha atualizada com resultado dos indicadores - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Foi iniciado o levantamento de dados junto às secretarias, porém o trabalho não foi concluído em função da pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta parcialmente atingida.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 55 - IMPLANTAÇÃO DO "ESCRITÓRIO ICB + "

Descrição

Estabelecer os eixos que ficarão sob a mesma responsabilidade.
*   Definir responsáveis pelos grupos intitulados "ICB+ AMBIENTAL", "ICB+ HUMANO", "ICB+ EXTENSÃO e CULTURA"
e "ICB+ VISÍVEL".
*   Definir, junto à chefia imediata e ao servidor responsável, a carga horária de dedicação exclusiva ao "escritório ICB+".
*   Definir local do "escritório  ICB+".

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Unidades Envolvidas

Progep, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 4.
Estimular a elaboração e o acompanhamento dos planos de ação seguindo o PDI.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de eixos do PDI contemplados pela supervisão do Escritório - Numérica (8.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida.
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Relatório de Metas da Unidade ICB - Instituto de Ciências Biológicas
Unidade é responsável pela meta

Meta

META 56 - DEFINIR POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA FURG

Descrição

- Criar comissão para discussão da proposta de utilização dos dados
- Criar proposta para utilização dos dados
- Realizar reuniões para discussão da proposta
- Divulgar as iniciativas propostas pela comissão à comunidade do ICB

Responsável: Prof. Elton Colares

Unidade Responsável

ICB - Instituto de Ciências Biológicas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

proposta de utilização divulgada entre a comunidade do ICB - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA META
- Não foi possível executar nenhuma ação em função da Pandemia.

RELATO DA CIAP
- Meta não atingida.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: ICB
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

56Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Adotar a metodologia do Caso de Ensino, PBL, TBL, eJuri Simulado em Administração em algumas disciplinas do curso

Descrição

Adotar a metodologia do Caso de Ensino, PBL, TBL, eJuri Simulado em Administração em algumas disciplinas do curso

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de disciplinas utilizando a metodologia - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

A metodologia estudo de caso foi adotada em duas disciplinas
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Adotar as ementas das disciplinas do novo PPC do curso de Administração que será implementado em 2020.1

Descrição

Adotar as ementas das disciplinas do novo PPC do curso de Administração que será implementado em 2021

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ementas adotadas - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Todas as ementas foram adotadas no novo ingresso de alunos, porém o restante do curso permanece com as antigas.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a articulação com o DA para a gestão do curso e ampliação de atividades

Descrição

Ampliar a articulação com o DA para a gestão do curso e ampliação de atividades

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante - 1.   Estimular a participação permanente
dos estudantes nos espaços consultivos e deliberativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões com o DA do curso - Numérica (10.00) - 1.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia apenas uma reunião foi realizada.
Ação: definir calendário de reuniões para 2021.

3 98/



Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar  a  articulação  com  o  REINTER  para  a  participação  dos  estudantes  e  professores  do  curso  de  ADM  em
intercâmbios  e/ou  estágios  em  outros  países

Descrição

Ampliar  a  articulação  com  o  REINTER  para  a  participação  dos  estudantes  e  professores  do  curso  de  ADM  em
intercâmbios  e/ou  estágios  em  outros  países

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pesquisa  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Mobilidade  Acadêmica  e
Internacionalização  da  Universidade  (Gab/ReIInter)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
III  -  Pesquisa  -  2  -  Qualificar  a  Pesquisa  -  3.    Incentivar  a  troca  de  experiências  entre  os  pesquisadores  intra  e
interinstitucionais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de intercâmbios realizados - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia não ocorreram intercâmbios
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a integração entre os alunos da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA

Descrição

Ampliar a integração entre os alunos da graduação e do Programa de Pós-Graduação em
Administração  (PPGA)  Isto  poderia  ser  operacionalizado,  por  exemplo,  através  da  integração  com  alunos  da  pós-
graduação;  com  bolsistas  de  graduação  atuantes  nos  grupos  de  pesquisa,  para  publicação  do  TCC  entregue  já  no
formato  de  artigo

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

TCCs em forma de artigo - Numérica (5.00) - 4.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Neste ano 4 TCCs foram entregues em forma de artigo
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a oferta de atividades no curso que gerem certificação de atividades de horas complementares

Descrição

Ampliar a oferta de atividades no curso que gerem certificação de atividades de horas
complementares

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

oferta  de  atividades  no  curso  que  gerem certificação  de  atividades  de  horas  complementares  -  Porcentagem (10.00)  -
0.00  -  Não  atendida

Avaliação

Em função da pandemia não houve maior oferta de atividades complementares
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a oferta de disciplinas optativas

Descrição

Ampliar a oferta de disciplinas optativas
Novas turmas
Novas disciplinas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCEconom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de disciplinas optativas ofertadas por semestre - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida
Nº de matrículas em disciplinas optativas ofertadas - Numérica (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Mesmo em face da pandemia do Novo Coronavírus a curso manteve a oferta de todas as disciplinas optativas tal como o
presencial  sendo  incorporadas  três  novas  disciplinas  optativas  que  não  estavam  sendo  até  o  segundo  semestre  de
2019.É o caso das disciplinas Tópicos Especiais em Macroeconomia, Tópicos Especiais em Microeconomia e Noções de
Finanças Corporativas.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a participação de alunos da graduação nos núcleos de pesquisa vinculados ao PPGA

Descrição

Ampliar a participação de alunos da graduação nos núcleos de pesquisa vinculados ao PPGA

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes de graduação em núcleos de pesquisa - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Maior participação nos núcleos de pesquisa de administração
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar  a participação dos alunos na gestão do curso através dos espaços de reunião com os representantes de cada
turma

Descrição

Ampliar  a participação dos alunos na gestão do curso através dos espaços de reunião com os representantes de cada
turma

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante - 1.   Estimular a participação permanente
dos estudantes nos espaços consultivos e deliberativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de reuniões com os estudantes - Numérica (20.00) - 14.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foram realizadas 14 reuniões com os estudantes
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a participação dos professores do curso de Administração em cursos de formação do uso de novas tecnologias
no ensino

Descrição

Ampliar a participação dos professores do curso de Administração em cursos de formação do uso de novas tecnologias
no ensino

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitação dos docentes - Numérica (2.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

Os professores participaram das capacitações AVA
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a produção de artigos científicos em periódicos nos estratos mais elevados

Descrição

Ampliar a produção de artigos científicos em periódicos nos estratos mais elevados

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 2.   Qualificar a produção científica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de artigos publicados pelo curso de administração - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia não foi possível reunir os dados
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a submissão projetos de pesquisa em editais de fomento externo

Descrição

Ampliar a submissão projetos de pesquisa em editais de fomento externo

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 2.   Qualificar a produção científica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de pesquisa de administração com fomento externo - Numérica (1.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

3 projetos da administração tem fomento externo
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar as ações junto ao DA do curso para viabilizar as visitas técnicas

Descrição

Ampliar as ações junto ao DA do curso para viabilizar as visitas técnicas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de visitas técnicas do curso de administração - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia as visitas técnicas não puderam ocorrer
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar o nº de estudantes atendidos pelos projetos de ensino para apoio pedagógico

Descrição

Nº de estudantes atendidos pelos projetos de ensino para apoio pedagógico: pelo menos dez (10) estudantes dos curso
de Administração SAP

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes - Numérica (10.00) - 4.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Alunos atendidos:
Elaine  Benedito  (setembro/2020),  Gabrieli  Souza  (outubro  -  novembro/2020),  Isadora  Raupp  (Dezembro/2020)  e
Guilherme Goularte (setembro - dezembro/2020) - ENS 1486, vinculados como tutores ao longo da execução, atendendo
ao conjunto de estudantes do curso.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar o nº de estudantes do curso de Administração SAP em espaços deliberativos

Descrição

Nº de estudantes do curso em espaços deliberativos: pelo menos dois (02) estudantes

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante - 1.   Estimular a participação permanente
dos estudantes nos espaços consultivos e deliberativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes do curso em espaços deliberativos - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar  o  Nº  de  órgãos  públicos  e/ou  entidades  da  Sociedade  Civil  apoiados  por  ações  da  Universidade,  com  a
participação  de  professor(es)  do  curso  de  administração  SAP

Descrição

Nº  de  órgãos  públicos  e/ou  entidades  da  Sociedade  Civil  apoiados  por  ações  da  Universidade,  com a  participação  de
professor(es)  do  curso:  pelo  menos  dois  (02)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 3.   Ampliar o processo
de participação da sociedade no planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de órgãos públicos e/ou entidades da Sociedade Civil apoiados por ações - Numérica (2.00) - 7.00 - Atendida

Avaliação

Guilherme -  Professor do Núcleo científico do Grupo de Trabalho para Transformação Digital  dos Estados e do Distrito
Federal  -  CONSAD e ABEP-TIC
Projeto de Rastreabilidade: Sindicato dos Trabalhadores, Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, EMATER
Projeto LAM: Prefeitura Municipal do Rio Grande e Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Destaque-se que, apesar de algumas ações inviabilizadas pelo contexto de pandemia decorrente da COVID-19, muitas
das ações vislumbradas em 2019 foram realizadas.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar o nº de projetos de ensino para apoio pedagógico

Descrição

Nº de projetos de ensino para apoio pedagógico: no mínimo, dois (02) projetos

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de ensino - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Cristiane, Felipe e Vanessa - Projeto ENS 1486: Tutoria de Apoio Pedagógico no Período de Ensino Emergencial para o
Curso de Administração - SAP
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar o nº de publicações técnico-científicas do curso de Administração SAP em revistas internacionais

Descrição

Nº de publicações técnico-científicas em revistas internacionais: no mínimo, uma (01)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Campus SAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 2.   Qualificar a produção científica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de publicações técnico-científicas em revistas internacionais - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Publicação:
ZANIN, V.; TONIN, J. M. ; HALMENSCHLAGER, V. (2020). Asymmetric price transmission in the commercialization of rice
in Brazil. Italian Review of Agricultural Economics, v. 75, p. 19-35.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar o número de projetos de Extensão no curso de Administração

Descrição

Ampliar o número de projetos de Extensão no curso de Administração - atualmente o curso tem 02 projetos de extensão -
os projetos precisam ser registrados no SISPROJ
A proposta seria a proposição de pelo menos 01 projeto de extensão por subárea do curso em 2020.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de extensão do curso de administração - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não houveram novos projetos de extensão da administração
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar o número de registros de notícias do curso de Administração SAP divulgadas no portal da Furg

Descrição

Registros de notícias divulgadas no portal da Furg: pelo menos dez (10) notícias

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de notícias divulgadas - Numérica (10.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Notícias divulgadas no portal FURG:

-  Divulgação  do  Grupo  de  Pesquisa  ODES  (https://www.furg.br/noticias/noticias-eventos/grupo-de-pesquisa-promove-
encontro-sobre-desenvolvimento-regional).
- Projeto Prof. Felipe Amaral Borges
- Campus Santo Antônio da Patrulha íntegra discussão sobre cidades inteligentes - Publicado em 08/09/2020
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar o registro de notícias do curso de Administração SAP divulgadas no portal do campus Santo Antônio da Patrulha

Descrição

Registros de notícias divulgadas no portal do campus Santo Antônio da Patrulha: pelo menos dez (10) notícias

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de notícias divulgadas - Numérica (10.00) - 1.00 - Não atendida

Avaliação

Notícias divulgadas:
-  Seminário  Virtual  sobre  Gestão  Ambiental  Municipal  (SVGAM)  -  https://sap.furg.br/35-not%C3%ADcias/488-
semin%C3%A1rio-virtual-sobre-gest%C3%A3o-ambiental-municipal-est%C3%A1-com-inscri%C3%A7%C3%B5es-
abertas.html
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Analisar as possibilidades de inserção da curricularização da extensão no curso de Administração

Descrição

Analisar as possibilidades de inserção da curricularização da extensão no curso de Administração

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 9.   Mapear e dar visibilidade as ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões com o NDE para discussão do Tema - Numérica (10.00) - 2.00 - Parcialmente atendida
Reuniões com o núcleo de área para discussão do tema - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Reuniões do NDE suspensas até fevereiro de 2021
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apresentar aos discentes do Ciências Contábeis o resultado obtido no ENADE 2018

Descrição

Divulgar por meio de arquivo enviado por e-mail aos estudantes

Comunicar aos estudantes quando será a próxima avaliação do INEP e como se constitui o processo de avaliação

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCContab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

E-mails encaminhados - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A  coordenação  do  curso  de  Ciências  Contábeis  preparou  o  relatório  de  desempenho  do  aluno  no  ENADE/2018  e
compartilhou, por e-mail, com os alunos e com o Diretório Acadêmico no dia 16/11. Neste e-mail foi ressaltado que, em
2021, o curso terá uma nova edição do ENADE. Foi solicitado o apoio do DA na disseminação dos resultados junto aos
estudantes  do  curso  e  na  discussão/proposição  de  ações  que  visem  contribuir  com  o  desempenho  dos  estudantes  e
impulsionar  o  curso  para  obtenção  de  melhores  notas  nas  avaliações  realizadas  pelo  MEC.  O  relatório  enviado  aos
estudantes/DA  também  está  disponível  na  página  do  curso:  www.contabeis.furg.br
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apresentar aos estudantes de Contábeis o Núcleo Docente Estruturante e Núcleo de Área

Descrição

Externar ao estudante a existência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Núcleo de Área (NA), sua composição e
prerrogativas através de e-mail aos estudantes.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCContab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

E-mail enviado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A coordenação do  curso  divulgou  um material  com a  composição  do  NDE e  do  NA,  bem como suas  prerrogativas,  na
página do curso: www.contabeis.furg.br e nas redes sociais do curso. Também encaminhou por e-mail aos estudantes no
dia 20/11.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apresentar o resultado da Avaliação Docente pelo Discente aos estudantes

Descrição

Apresentar  o  resultado  da  Avaliação  Docente  pelo  Discente  do  ano  de  2018  aos  estudantes,  com  o  retorno  sobre  as
questões  qualitativas  discutidas  junto  aos  professores.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCContab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

E-mail aos estudantes - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reunião com os estudantes - Numérica (5.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Reunião realizada virtualmente no dia 23/11/2020.
Os resultados foram enviados por e-mail aos alunos do curso no dia 09/12.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apresentar os Resultados da Avaliação Docente pelo Discente aos Professores

Descrição

Apresentar  o  resultado  da  Avaliação  Docente  pelo  Discente  do  ano  de  2018  aos  professores  e  fomentar  a  discussão
sobre  as  questões  qualitativas  respondidas  pelos  estudantes

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCContab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião com os professores - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Reunião realizada virtualmente no dia 23/11/2020
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aprovar nova grade curricular para o curso de Comércio Exterior

Descrição

Aprovar  nova  grade  curricular  para  o  curso,  mais  moderna  e  atraente,  e  colocá-la  em  execução  a  partir  do  segundo
semestre  de  2020

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurComExtSVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nova grade curricular - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A reforma curricular foi aprovada em fevereiro de 2020.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Articular junto a INNOVATIO e a DIT parceria para a projetos de inovação tecnológica e tecnociência solidária com base
na nova política de inovação da FURG

Descrição

Articular junto a INNOVATIO e a DIT parceria para a projetos de inovação tecnológica e
tecnociência solidária com base na nova política de inovação da FURG

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm, Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação  Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na
Extensão  (Proexc)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação tecnológica  -  2.    Viabilizar  a  realização de projetos  de inovação
tecnológica  e  de tecnologia  social.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de parcerias com a INNOVATIO e DIT - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de reuniões com a DIT - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Articular junto ao NUDESE parcerias para projetos de extensão com cooperativas e/ou empreendimentos solidários

Descrição

Articular junto ao NUDESE parcerias para projetos de extensão com cooperativas e/ou
empreendimentos solidários

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm, Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões com o NUDESE - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualização do grupos de pesquisa com a inserção de novos alunos e vinculação aos projetos de pesquisa do professor

Descrição

Atualização do grupos de pesquisa com a inserção de novos alunos e vinculação aos projetos de pesquisa do professor

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  2  -  Qualificar  a  Pesquisa  -  3.    Incentivar  a  troca  de  experiências  entre  os  pesquisadores  intra  e
interinstitucionais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de grupos de pesquisa do curso de administração - Numérica (3.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

Núcleo de Estudos sobre Organização, Trabalho e Participação  NOTeP Logo NOTeP - Coordenação: Prof. Márcio Bauer
e Profª Anne Leal;

Laboratório  de  estudos  e  pesquisas  em  Metodologia  de  Sistemas  de  Apoio  à  Decisão  -  LabSADi  -
http://www.labsadi.furg.br/  -  Coordenação:  Prof.  André  Longaray

Núcleo  de  Inovação,  Empreendedorismo  e  Sustentabilidade  -  NIES  -
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2019788475620849  -  Coordenação:  Prof.  Pelayo  Olea

Grupo de Pesquisa Organizações e  o  Desenvolvimento Econômico e  Social  -  https://odes.furg.br   -  Coordenação:  Prof.
Guilherme Wiedenhoft

Núcleo  de  Estudos  em  Estratégia  e  Mercado  -  https://www.facebook.com/N2EM  -  Coordenação:  Profª  Ana  Paula
Capuano  e  Profª  Lívia  D´Ávila
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar as referências e periódicos utilizados nos planos de ensino das disciplinas de responsabilidade dos professores
do curso de Administração

Descrição

Atualizar as referências e periódicos utilizados nos planos de ensino das disciplinas de
responsabilidade dos professores do curso de Administração

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

planos de ensino atualizados - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar e manter atualizado o site do curso de Administração

Descrição

Atualizar o site do curso com as informações mais importante e manter atualizado durante o ano

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de site atualizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Site atualizado
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar e reestruturar os sites dos cursos de graduação

Descrição

Manter atualizados os sites dos cursos de Comercio Exterior e Gestão de cooperativas;
Atualizar os sites dos cursos de Administração e Ciências Contábeis;
Reestruturar o site do curso de Economia;
Crias um site para o curso de Administração (Santo Antonio)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Prograd, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.
XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Site criado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Site reestruturado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Sites atualizados - Numérica (4.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Meta cumprida parcialmente em função da pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar o Facebook do curso de Administração

Descrição

Atualizar o Facebook do curso.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Facebook do curso atualizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Página no facebook atualizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar a frequência de oficinas do Ateliê das Emoções para três no horário noturno

Descrição

Aumentar a frequência de oficinas do Ateliê das Emoções para três no horário noturno. O projeto proporciona momentos
de reflexão e alegria, constituindo-se um espaço de prevenção em saúde mental

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 7.   Ampliar os espaços para realização de ações de integração, humanização, lazer, cultura
e esporte.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de oficinas Ateliê das Emoções no horário noturno - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar a participação dos docentes do curso de gestão de Cooperativas nos cursos de pós graduação

Descrição

Aumentar  a  participação  dos  docentes  do  curso  de  gestão  de  Cooperativas  nos  cursos  de  pós  graduação  de  duas
docentes  em  2019  para  três  docentes  em  2020

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de docentes de Gestão de cooperativas em cursos de pós-graduação - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A  participação  nos  cursos  de  pós-graduação  ocorrem  regularmente  no  segundo  semestre  do  ano.  Por  causa  da
pandemia,  as  disciplinas  não  foram  ofertadas  em  2020.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar  as  atividades  reflexivas  nas  disciplinas  do  curso  através  de  debates,  fóruns  (no  moodle,  por  exemplo),
produção  de  textos,  etc

Descrição

Aumentar  as  atividades  reflexivas  nas  disciplinas  do  curso  através  de  debates,  fóruns  (no  moodle,  por  exemplo),
produção  de  textos,  etc

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aumento no número de fóruns e debates no moodle - Porcentagem (10.00) - 10.00 - Atendida

Avaliação

21 disciplinas do ICEAC implantaram fóruns e debates no AVA moodle
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar em 20% a quantidade de projetos de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso de Comércio Exterior

Descrição

Aumentar em 20% a quantidade de projetos de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso de Comércio Exterior

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurComExtSVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aumento nos projetos de ensino, pesquisa e extensão - Porcentagem (20.00) - 28.00 - Atendida

Avaliação

Aumento dos projetos em 28%
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar o nº de discentes do curso de Administração-SAP vinculados a Projetos de Pesquisa

Descrição

Nº de Discentes do curso de Administração-SAP vinculados a Projetos de Pesquisa: pelo menos quatro (04) estudantes
(bolsistas ou voluntários)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 1.   Capacitar a comunidade universitária para atuar na pesquisa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de alunos vinculados a projetos de pesquisa - Numérica (4.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Estudantes voluntários em projeto de pesquisa: Karen Minozzo e Guilherme Goularte
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar o nº de Projetos de Pesquisa Cadastrados coordenados por professores do curso de Administração SAP

Descrição

Nº de Projetos de Pesquisa Cadastrados coordenados por professores do curso: no mínimo três (03) projetos

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 2.   Incentivar ações de pesquisa que
reforcem a relação da Universidade com os demais setores da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de pesquisa de professores do curso de Administração SAP - Numérica (3.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

Projetos vigentes:

- Vanessa - PESQ 953: IMPACTO SOCIAL DO CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: EVIDÊNCIAS A PARTIR
DA PRODUÇÃO STRICTO SENSU DOS CENTROS DE EXCELÊNCIA NA ÚLTIMA DÉCADA
- Felipe - PESQ - 1337: Novos pontos de partida: Conquistas e mudanças para a população LGBTQIA+
-  Guilherme  -  PESQ  -  1023  Relação  entre  a  institucionalização  dos  mecanismos  de  Governança  de  Tecnologia  da
Informação  e  o  Comportamento  dos  Servidores  de  TI
- Luis Schneider - PESQ 1031: Iniciativas Multi-stakeholder na Cadeia de Valor da Carne Bovina no Brasil.
-  Luis  Schneider  e  Vanessa  Pires:  PESQ  1157:  Mulheres-mães  e  o  mercado  de  trabalho  -  iniciado  em  04/11/2019.
Atualmente  está  "em  ajustes".
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar o nº de Publicações por professores do curso de Administração SAP em Periódicos Científicos Qualificados

Descrição

Nº de Publicações por professores do curso em Periódicos Científicos Qualificados: no mínimo, cinco (05) publicações.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 2.   Qualificar a produção científica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de publicações dos professores de Administração SAP em periódicos qualificados - Numérica (5.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

Publicações:
Vanessa: Silva, D. de L.; Pires, V. M. (2020). Avaliação de Desempenho da Área Comercial: Um Estudo de Caso em uma
Distribuidora de Equipamentos de Tecnologia. Gestão e Desenvolvimento em Revista, v. 6, p. 46-59.

Vieira, F. M.; Pires, V. M. (2020). Divulgação de Informações Ambientais por Empresas da Área da Saúde: Uma Análise
de Conteúdo dos Websites Institucionais. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 7, p. 1197-1213.

Pires, V. M., Fedato, G. A. L., Trez, G. (2020). Investment in Relationship Intangible Resources and Performance in the
Agribusiness Sector: Analysis of the JBS-Friboi Case. BASE, v. 17, n. 1, p-39-69.

Wagner,  A.  U.,  Pires,  V.M.  (2020).  Utilização  de  Métodos  Formais  para  Avaliação  de  Investimentos:  Um  Estudo  com
Empresas  Gaúchas  do  Setor  Automotivo.  Revista  Razão  Contábil  e  Finanças,  v.  11,  n.  1,  p.  1-27.

GELATTI,  ELISANGELA  ;  BOBATO,  ANGEL  MAITÊ  ;  FREITAS,  CLAILTON  ATAÍDES  DE  ;  ZANIN,  VANCLEI  ;
CORONEL,  DANIEL  ARRUDA  .  Caracterização  espacial  da  modernização  agrícola  dos  municípios  do  estado  do  Rio
Grande  do  Sul  (2010  e  2017).  DRd  -  Desenvolvimento  Regional  em  debate,  v.  10,  p.  1079-1103,  2020.

Guilherme: Wiedenhöft,  G.C.,  Luciano, E.M. & Pereira,  G.V. Information Technology Governance Institutionalization and
the  Behavior  of  Individuals  in  the  Context  of  Public  Organizations.  Inf  Syst  Front  22,  1487-1504  (2020).
https://doi.org/10.1007/s10796-019-09945-7
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar os projetos da INEESOL para 7 projetos

Descrição

A INEESOL (incubadora) conta com uma equipe de professores interdisciplinar, vinculados ao ICEAC, ICB e IO. No ano
2018,  contava-se  com  dois  alunos  bolsistas  remunerados  e  um  bolsista  voluntário.  Hoje,  ano  de  2019,  conta-se  com
quatro bolsistas remunerados e sete voluntários. Atualmente, a INEESOL trabalha seis projetos junto com a comunidade
lourenciana e da região sul do estado;

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos da INEESOL - Numérica (7.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não informada pela coordenação
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Buscar a aproximação ICEAC x empresas através do Programa Universidade x Empresa

Descrição

Criação e desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica no instituto

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 4 - Fortalecer a interação Universidade-Empresa - 3.   Prospectar oportunidades de fomento
para projetos de interação Universidade-Empresa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de Inovação Tecnológica - Numérica (3.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Projetos de Inovação Tecnológica:
Professor Guilherme Lunardi: 1 projeto
Professor Guilherme Costa: 1 projeto
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Cadastrar ao menos 4 projetos de extensão do curso de Administração SAP

Descrição

Nº de projetos de extensão cadastrados ou em andamento no ano: pelo menos, quatro (04) projetos

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projetos de extensão Adm SAP - Numérica (4.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Projetos de extensão cadastrados:

Guilherme, Schneider, Vanessa: EXT 1161 - Implantar o Processo da Rastreabilidade (concluído em 07/04/2020)

Cristiane  Simões  Netto  Costa  -  EXT  729  -  Projeto  de  Formação  Continuada  de  Gestores  Ambientais  no  contexto  do
Licenciamento  Ambiental  Municipal  (concluído  em  03/11/2020).

Cristiane  Simões  Netto  Costa,  Elieti  Fernandes  -  EXT 318  -  Incubadora  de  Empreendimentos  de  Economia  Solidária  -
INEESOL FURG/SLS (contínuo).
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitar  os  professores  para  ampliação  do  conhecimento  das  ferramentas  e  possibilidades  do  uso  do  Moodle  nas
disciplinas

Descrição

Capacitar  os  professores  para  ampliação  do  conhecimento  das  ferramentas  e  possibilidades  do  uso  do  Moodle  nas
disciplinas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Curso capacitação de professores no moodle - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Os professores participaram das capacitações de AVA moodle
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitar os professores via PROEXC para a elaboração de projetos de Extensão.

Descrição

Capacitar os professores via PROEXC para a elaboração de projetos de Extensão.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Curso de capacitação para professores - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitar os professores via PROEXC para a inserção de projetos de Extensão no SISPROJ da FURG

Descrição

Capacitar os professores via PROEXC para a inserção de projetos de Extensão no SISPROJ da FURG

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm, Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Curso de capacitação para professores - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidar a cultura de educação ambiental e uso racional de materiais e recursos no Instituto

Descrição

Manutenção de reuniões periódicas entre o agente ambiental  e  os demais colegas do instituto visando estimular  o  uso
racional  de recursos naturais  e materiais  de consumo no instituto.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  3.    Promover  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  (energia  elétrica  e  água).
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  4.    Promover  o  uso  racional  de  material  de  consumo  nas  Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de reuniões periódicas - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Reuniões não realizadas em virtude da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidar e ampliar a produção científica do ICEAC em relação a 2019

Descrição

Incentivo aos discentes de graduação e pós-graduação para produção científica;
Manutenção de bolsista pós-doc no PPGE e professor visitante no PPGA para alavancar produção;
Incentivar os docentes à atualização do currículo lattes

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 1.   Mapear e avaliar as atividades de
pesquisa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de artigos publicados - Numérica (120.00) - 137.00 - Atendida
Número de currículos lattes atualizados - Numérica (71.00) - 61.00 - Atendida

Avaliação

Mesmo  com  a  pandemia  o  ICEAC  manteve  sua  tendência  de  crescimento  das  publicações  de  artigos  em  periódicos
científicos
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar um laboratório de gestão para o curso de Administração

Descrição

Criar um laboratório de gestão para o curso de Administração

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Laboratório de ensino de gestão - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Definir horário fixo de atendimento da coordenação para os alunos

Descrição

Definir horário fixo de atendimento da coordenação para os alunos

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Definição do horário de atendimento da coordenação para os alunos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Disponibilizar horários fixos de atendimento para cada professor nos murais e nas páginas do curso

Descrição

Disponibilizar horários fixos de atendimento para cada professor nos murais e nas páginas do curso

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.
XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Lista de horários divulgada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Efetivar a matrícula em 100% das vagas ociosas ofertadas em editais PSVO

Descrição

Nº de vagas ociosas por semestre: efetivar a matrícula em 100% das vagas ociosas ofertadas em editais PSVO

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  2  -  Otimizar  a  ocupação  de  vagas  -  3.    Qualificar  o  Processo  Seletivo  de  Vagas  Ociosas
(PSVO).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Matrículas PSVO - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada

53 98/



Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão para atingir um número de sete aluns bolsistas no curso de Gestão de
Cooperativas

Descrição

Elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão para atingir um número de sete aluns bolsistas no curso de Gestão de
Cooperativas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de alunos bolsistas - Numérica (7.00) - 9.00 - Atendida

Avaliação

No ano 2020, houve contratação de cinco bolsistas remunerados por projetos de ensino, pesquisa e extensão (uma bolsa
CNPQ, duas bolsas Epec e duas bolsas tutoria (Diped).
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estimular docentes vinculados ao curso a participar de programas de pós-graduação

Descrição

Participação de docente na pós-graduação: pelo menos dois docentes vinculados ao curso participantes em programas
de pós-graduação.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de docentes do curso de Administração SAP em programas de pós graduação - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente
atendida

Avaliação

Prof. Dr. Guilherme Wiedenhöft- PPGA FURG
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estimular e organizar eventos conjuntos entre as áreas do ICEAC visando integrá-las e integrar os cursos ofertados nos
campi fora de sede

Descrição

Realizar eventos conjuntos entre as áreas do ICEAC visando integrá-las e integrar os cursos ofertados nos campi fora da
sede

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de eventos realizados - Numérica (2.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Foram realizados os eventos:
- Web Semana Acadêmica do ICEAC;
- Finanças e o contexto brasileiro;
- Econobytes - cursos
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estimular os alunos do Curso de Gestão de Cooperativas a participarem da Mostra de Produção Universitária (MPU)

Descrição

Estimular os alunos a participarem da Mostra de Produção Universitária (MPU)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 10.   Promover a integração entre os
pesquisadores dos diferentes campi.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 2.   Incentivar ações de pesquisa que
reforcem a relação da Universidade com os demais setores da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de alunos na MPU FURG - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Houve três trabalhos na MPU sob orientação de uma professora do Curso, mas nenhum de aluno da GCOOP.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estudar a viabilidade de criação de novo curso de espacialização EAD

Descrição

Reuniões do prof. Samuel Bonato com o grupo de trabalho responsável pelo estudo;
Avaliação da demanda dos locais a serem ofertados o curso

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 3 - Ampliar e qualificar os cursos de Pós-Graduação lato sensu - 3.   Estimular a criação
de cursos com as demandas da sociedade em todos os campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de curso latu sensu criado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estudo e planejamento para o desenvolvimento de um escritórios de projetos junto ao CIP/ICEAC

Descrição

Definição do discentes que irá desenvolver o projeto junto ao CIP;
Reuniões com o professor Samuel coordenador do projeto;
Reuniões com o discente para planejamento e desenvolvimento do projeto.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV -  Inovação Tecnológica -  1 -  Promover a inovação tecnológica -  4.    Promover a inovação tecnológica nas unidades
acadêmicas,  nos campi  e nos municípios da região.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Definição do discente - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de reuniões com o discente - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Nº re reuniões com o coordenador - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Fortalecer a atuação do ICEAC em Programas de Extensão

Descrição

Aumentar o número de projetos de extensão;
Aumentar o número de ações de extensão;
Incentivar a participação dos alunos de graduação em ações e projetos de extensão.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de extensão - Numérica (10.00) - 10.00 - Atendida
Número de projetos de extensão - Numérica (13.00) - 10.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Em função da pandemia houve redução do número de projetos de extensão, mas os projetos vigentes atingiram a meta
do número de ações de extensão.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar a criação de projetos de extensão entre os docentes do curso de Ciências Econômicas

Descrição

Incentivar a criação de projetos de extensão entre os docentes do curso de Ciências Econômicas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCEconom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de extensão da economia - Numérica (5.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Essa meta não foi  alcançada em 2020 em face de outras  prioridades que surgiram a partir  de  ações como resposta  à
pandemia do novo Coronavírus.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar a integração entre alunos de pós-graduação e graduação a partir de projetos integrados

Descrição

Incentivar a integração entre alunos de pós-graduação e graduação a partir de projetos integrados

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de pesquisa curso de administração e PPGA - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar a organização de seminários nas disciplinas (e entre disciplinas) com profissionais que atuam nas organizações

Descrição

Incentivar a organização de seminários nas disciplinas (e entre disciplinas) com profissionais que atuam nas organizações

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de seminários realizados - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Realizado o Seminário Finanças e o contexto brasileiro
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar a publicação dos TCCs na forma de artigo em periódicos

Descrição

Incentivar a publicação dos TCCs na forma de artigo em periódicos

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 2.   Qualificar a produção científica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de artigos publicados por estudantes da graduação em Administração - Numérica (1.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Dois estudantes da graduação tiveram seus artigos de TCC publicados
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivas a participação dos alunos do curso de gestão de Cooperativas em assembleias das cooperativas que atuam no
município de São Lourenço do Sul

Descrição

Participação dos alunos em assembleias das cooperativas que atuam no município de São Lourenço do Sul

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de assembleias com a participação dos alunos - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Foram programadas visitas às assembleias para a participação dos discentes nas assembleias da Coopar, Cresol, Sicredi
e Unicred no município de São Lourenço do Sul no início de 2020. Foram canceladas por causa da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incorporar questões específicas de Economia presentes na avaliação do ENADE nas disciplinas correspondentes

Descrição

Incentivar  a  incorporação  das  questões  específicas  de  economia  presentes  na  última  avaliação  do  ENADE e  todas  as
disciplinas  correspondentes;
Realizar reuniões do NDE para traças estratégias;
Realizar reuniões com os docentes das disciplinas para alterar os planos de aula

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCEconom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de reuniões com o NDE - Numérica (12.00) - 12.00 - Atendida
Nº de reuniões com os docentes - Numérica (6.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

Foram  realizadas  reuniões  com  os  docentes  e  contato  via  e-mail  mostrando  a  importância  desta  ação  no  conjunto  de
disciplinas  do  curso  de  Ciências  Econômicas.  A  maioria  dos  docentes  e  a  totalidade  dos  docentes  que  atendem  as
disciplinas  exclusiva  de  economia  estão  incorporando  as  questões  que  tenham  o  estilo  às  do  Exame  Enade  em  suas
aulas  e  em  suas  avaliações
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Inserir todas as disciplinas do curso no Moodle e disponibilizar o material de todas as aulas

Descrição

Inserir todas as disciplinas do curso no Moodle
Disponibilizar o material de aula de todas as disciplinas no Moodle.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Dsiciplinas inseridas no moodle - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Todas as disciplinas foram realizadas de forma online, em virtude da pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manter a frequência de reuniões de NDE em 2020

Descrição

Manter a frequência de reuniões de NDE em 2020, que seria de uma reunião a cada dois meses;

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de reuniões - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não informada pela coordenação
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manter  a  participação  de  docentes  do  curso  de  Gestão  de  Cooperativas  no  Comitê  Acadêmico  de  Processos
Cooperativos  e  Associativos  (PROCOAS)  da  Associação  de  Universidades  do  Grupo  Montevideo  (AUGM)

Descrição

Manter  a  participação  de  docentes  do  curso  de  Gestão  de  Cooperativas  no  Comitê  Acadêmico  de  Processos
Cooperativos  e  Associativos  (PROCOAS)  da  Associação  de  Universidades  do  Grupo  Montevideo  (AUGM)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de docentes participando do Comitê - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Uma professora se mantem como uma das representantes da FURG no PROCOAS
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manter atualizados os sites do CIP e do ICEAC

Descrição

Manutenção da equipe do CIP para realização das atualizações;
Divulgar informações, eventos, dados do instituto nos sites;
estimular a utilização dos sites no Instituto pelos docentes e discentes de todas as áreas do Instituto;

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  3  -  Fortalecer  a  identidade  institucional  -  4.    Qualificar  a  comunicação  digital  da
instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Manutenção da equipe do CIP - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Nº de sites atualizados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Os sites estão atualizados, porém perdemos a vaga de estagiário do CIP em função dos cortes orçamentários.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manter e aprimorar as edições do Boletim Eletrônico do CIP/ICEAC

Descrição

Manter e aprimorar as edições semestrais do Boletim do CIP/ICEAC em janeiro e julho de cada ano.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  3.    Divulgar  a  produção  científica  e  os  grupos  de
pesquisa  com  meios  e  linguagens  adequados  ao  entendimento  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de edições do boletim - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

A edição de janeiro saiu na data correta, porém a edição de julho foi realizada em dezembro. Essa edição traz os eventos
que o ICEAC realiza e/ou participa, com a pandemia os eventos passaram a ocorrer online a partir de setembro, logo a
edição saiu em dezembro.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção de Bolsista pós-doc no PPGE

Descrição

Manutenção de um bolsista pós-doc no Programa de Pós-graduação em Economia para alavancar a produção acadêmica

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 12.   Fortalecer o
apoio à publicação acadêmica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de Bolsista Pós-doc - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A bolsa pós doc foi mantida até junho, com os cortes orçamentários o programa perdeu a bolsa.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção de Professor Visitante no PPGA

Descrição

Manutenção  de  Professor  Visitante  no  Programa  de  Pós-graduação  em  Administração  para  alavancar  a  produção
acadêmica

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 12.   Fortalecer o
apoio à publicação acadêmica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de Professores Visitantes - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Professor Pelayo Olea
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhorar a qualidade informacional e visual do site do curso de Comércio Exterior

Descrição

Melhorar a qualidade informacional e visual do site do curso de Comércio Exterior

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurComExtSVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Site atualizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O Site foi totalmente atualizado
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ofertar uma disciplina optativa em outro idioma: inglês ou espanhol.

Descrição

Ofertar uma disciplina optativa em outro idioma: inglês ou espanhol.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Mobilidade  Acadêmica  e
Internacionalização  da  Universidade  (Gab/ReIInter)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Disciplina optativa ofertada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Organizar duas saídas de campo para visitar cooperativas que atuem em outras regiões do Estado do RS

Descrição

Saída de campo para visitar cooperativas que atuem em outras regiões do Estado do RS (1º semestre)
Saída de campo para visitar cooperativas que atuem em outras regiões do Estado do RS (2º semestre)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Saídas de campo - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As saídas de campo foram programadas pelo Curso no início de março. Foram canceladas seguidamente por causa da
pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Organizar e realizar aula inaugural do curso de Gestão de Cooperativas

Descrição

Organização e realização de aula inaugural na primeira ou segunda semana de aula com palestrantes que atuem na área
do Cooperativismo

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aula Inaugural - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A Aula inaugural  do curso de Gestão de Cooperativas ocorreu no dia 06/03/2020 às 19h no prédio 3 da FURG. Nessa
ocasião,  se contou com a palestra do Superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) Sr.  Renato
Nobile.  O tema foi:  O Mercado de Trabalho para o Gestor  de Cooperativas e Estatísticas do Setor
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Organizar encontros com dirigentes de cooperativas

Descrição

Estes encontros acontecerão: presencialmente (quando a cooperativa estiver localizada na região), ou, videoconferência
(em  casos  em  que  o  palestrante  esteja  fora  da  região  ou  do  Estado  -  esta  modalidade  estará  apoiada  na  estrutura
montada  pelo  Campus  recentemente,  a  sala  de  videoconferência)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 5.   Integrar as ações de extensão com os projetos
pedagógicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de encontros - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Duas professoras do Curso organizaram as seguintes lives nas suas disciplinas.

Live  1:  Partilhas  Cooperativistas  com  Gleice  Santana  Morais,  Analista  de  Promoção  Social  do  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop e Flávia Padro de Medeiros, Analista de Gestão de Pessoas na Cooperativa
Central Aurora Alimentos Chapecó - SC.
Mediada por: Aline Barasuol e Amábile Tolio Boessio professoras do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas da
FURG - São Lourenço do Sul.
Disciplina de Ramos do Cooperativismo I - 2020/I (Atividade Síncrona)

Live  2:  Elaboração  e  Estruturação  de  projetos:  sua  relevância  para  as  cooperativas  com Marta  Von  Ende,  docente  na
UFSM no  curso  de  Tecnologia  em Gestão  de  Cooperativas.
Mediada por: Aline Barasuol professora do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas da FURG - São Lourenço do
Sul.
Disciplina de Plano de Negócios em Empreendimentos coletivos - 2020/I (Atividade Síncrona)
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Planejar as metas e ações para o ano de 2021

Descrição

Planejar as metas e ações necessárias para o ano de 2021, com base nos resultados da Avaliação Institucional, para que
haja  continuidade  das  discussões  relativas  aos  anseios  da  comunidade  acadêmica  do  curso  apontadas  na  Avaliação
Institucional.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCContab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião com o NDE - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Reunião realizada no dia 23/11.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover a participação dos estudantes Administração-SAP em pelo menos duas atividades realizadas em outros campi
da FURG

Descrição

Promover  a participação dos estudantes Administração-SAP em pelo menos duas (02)  atividades realizadas em outros
campi  da FURG (semana acadêmica,  semana integrada,  MPU).

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atividades extra campi com participação dos alunos - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Participação do DA Adm-SAP na organização da Semana Integrada ICEAC (WEBSAI 2020) - evento on-line
Participação de professores e estudante do curso na MPU 2020 - evento on-line
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover pelo menos quatro atividades relacionadas ao ensino de administração no campus SAP

Descrição

Promover  pelo  menos  quatro  (04)  atividades  relacionadas  ao  ensino  de  administração  no  campus  Santo  Antonio  da
Patrulha  (mini-cursos,  palestras,  semana  acadêmica);

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atividades de ensino - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

3  reuniões  on-line  com  os  estudantes  realizadas  pela  coordenação  ADM-SAP  para  orientações/atualização  sobre  o
ensino  em  período  emergencial

Atividade Webinar: A importância dos Grupos de Pesquisa para o Desenvolvimento Regional (Grupo de Pesquisa ODES
14/12/2020)
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover um maior envolvimento dos estudantes em projetos de extensão

Descrição

Nº de estudantes em atividades de extensão: pelo menos 04 estudantes (bolsistas ou voluntários)

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes em projetos de extensão - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Guilherme, Schneider, Vanessa: EXT 1161 - Projeto Rastreabilidade (Andrieli Alves e Jéssica Gomes, duas estudantes do
Curso de Engenharia Agroindustrial - Indústrias Alimentícias) I

sadora  de  Oliveira  Raupp  -  EXT  729  -  Projeto  de  Formação  Continuada  de  Gestores  Ambientais  no  contexto  do
Licenciamento  Ambiental  Municipal  (concluído  em  03/11/2020).

Agatha  Shiva  Ramos  Gonzales  -  EXT  318  -  Incubadora  de  Empreendimentos  de  Economia  Solidária  -  INEESOL
FURG/SLS  (contínuo)  -  Voluntária  entre  11/2019  e  08/2020.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Propor um novo PPp com a inserção das propostas de curricularização no curso de Administração para ser submetido à
PROGRAD em 2021 e implementado em 2022

Descrição

Propor um novo PPp com a inserção das propostas de curricularização no curso de Administração para ser submetido à
PROGRAD em 2021 e implementado em 2022

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Novo PPP do curso de administração - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar 2 ações culturais do curso de Administração SAP

Descrição

Promoção de ações culturais: registro de pelo menos duas (02) ações culturais realizadas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 11.   Ampliar a oferta de eventos culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações culturais realizadas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar a Acolhida Cidadã

Descrição

Promover, junto ao diretório acadêmico, a acolhida cidadã dos calouros 2020.
Além das informações normais divulgadas neste tipo de evento, será comunicada a existência da Avaliação Discente pelo
Docente  e  a  importância  da  participação de  todos  alunos  no  processo  de  avaliação  institucional  em cada semestre  do
ano.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCContab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião com os calouros - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A acolhida cidadã ocorreu entre os dias 02 e 03 de março de 2020 dentro das dependências da universidade, promovida
pelo Diretório Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis. Seu objetivo foi  ampliar os conhecimentos dos ingressantes
sobre o funcionamento do curso e da universidade. Dentre as atividades desenvolvidas na Acolhida Cidadã, destacam-se:
*   Boas-vindas com a apresentação da atual gestão do DACC;
*   Palestra da coordenação do curso;
*   Apresentações da Pós-Graduação e NUPECOF;
*   Trilha por pontos importantes do campus;
*   Palestra PRAE;
*   Apresentação Hórus Jr e NAF;
*   Apresentação Atlética DECCA
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar ações relacionadas a boas práticas de sustentabilidade no curso de Administração SAP

Descrição

Registros de ações relacionadas a boas práticas de sustentabilidade: pelo menos duas (02) ações ao longo do ano

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 2.   Incentivar ações de difusão dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações relacionadas a boas práticas de sustentabilidade - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada em função da pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar dois eventos de Inovação e Empreendedorismo no curso Administração SAP

Descrição

Nº de Eventos em Inovação e Empreendedorismo Realizados: no mínimo, dois (02) eventos

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 4 - Fortalecer a interação Universidade-Empresa - 3.   Prospectar oportunidades de fomento
para projetos de interação Universidade-Empresa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos de inovação e empreendedorismo - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada em função da pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar dois seminários de "avaliação de conteúdos e bibliografias"

Descrição

Seminário de "avaliação de conteúdos e bibliografias" das disciplinas ministradas no período 2020/1, com a participação
de todos os professores do respectivo semestre
Seminário de "avaliação de conteúdos e bibliografias" das disciplinas ministradas no período 2020/2, com a participação
de todos os professores do respectivo semestre

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Seminário de avaliação de conteúdos e bibliografias - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

meta não realizada em função da pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar intercâmbios nacionais e internacionais de docentes e discentes dos programas de pós-graduação do Instituto

Descrição

Consolidação de parceria com instituições externas;
Intercâmbio de Discentes da Pós-Graduação;
Intercâmbio de Docentes da Pós-Graduação

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de convênios estabelecidos - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de discentes enviados para intercâmbio - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de discentes recebidos de intercâmbio - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de docentes enviados para intercâmbio - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de docentes recebidos de intercâmbio - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Intercâmbios não realizados em função da pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar Mini cursos com temáticas correlatas as áreas de interesse dos alunos do curso de Gestão de Cooperativas

Descrição

Realizar  Mini  cursos  com  temáticas  correlatas  as  áreas  de  interesse  dos  alunos  do  curso  de  Gestão  de  Cooperativas
(ferramentas  do  Microsoft  Office,  normas  da  ABNT...);

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de Mini Cursos ofertados - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada em função da pandemia
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar projeto piloto de disciplina que incorpore ações de extensão

Descrição

Realizar  projeto  piloto  de  disciplina  que  incorpore  ações  de  extensão  e  que  possa  ser  uma  das  formas  de  atender  à
Diretriz  de  Extensão  do  Conselho  Nacional  de  Educação

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCEconom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projeto piloto da disciplina - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Essa meta não foi  alcançada em 2020 em face de outras  prioridades que surgiram a partir  de  ações como resposta  à
pandemia do novo Coronavírus.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar projetos interinstitucionais nacionais e internacionais

Descrição

Realizar  projetos  com  instituições  nacionais  e  internacionais  visando  fortalecer  as  ações  de  pesquisa  e  extensão  do
Instituto

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

Proexc, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  2  -  Qualificar  a  Pesquisa  -  3.    Incentivar  a  troca  de  experiências  entre  os  pesquisadores  intra  e
interinstitucionais.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos estabelecidos - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada em função da pandemia

92 98/



Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar V Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas

Descrição

Organização e realização da V Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Evento   V  Semana  Acadêmica  do  Curso  de  Tecnologia  em  Gestão  de  Cooperativas  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não
atendida

Avaliação

Houve uma tentativa por parte dos discentes para organizar a V Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão
de  Cooperativas  mas  houve  pouca  adesão  por  causa  do  semestre  emergencial  2020-I  que  iniciou  em  14/09.  A
modalidade não presencial por ser nova demandou muito tempo e energia por parte dos alunos e dos professores. Por
respeito a esta tradicional atividade, houve uma decisão por parte dos docentes e alunos apoiada pela Coordenação do
Curso de retomar a Semana Acadêmica no retorno de aulas presenciais.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Registrar a constituição da empresa júnior do curso de Administração SAP

Descrição

Registrar a constituição da empresa júnior do curso de Administração SAP

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 4 - Fortalecer a interação Universidade-Empresa - 3.   Prospectar oportunidades de fomento
para projetos de interação Universidade-Empresa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Constituição da empresa Júnio - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Registrar a revisão e atualização do Projeto Pedagógico do Curso aprovadas pelo NDE

Descrição

Aprovação  da  revisão  do  PPC  contendo  regulamento  de  horas  complementares,  estágio  não  obrigatório,  trabalho  de
conclusão, reorganização da ordem de disciplinas, pré-requisitos equivalências, conforme ajustes necessários apontados
em reuniões do NDE.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CoordCurAdmSAP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aprovação do PPC - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

PPC aprovado
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Relatar ao NDE as ações realizadas durante cada semestre

Descrição

Relatar ao NDE todas as ações realizadas durante o primeiro e o segundo semestre e registrar em Ata do NDE.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurCContab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião com o NDE - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Reunião realizada no dia 23/11.
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Solicitar e monitorar ações de solicitação de espaços para abrigar o laboratório previsto no PPC do Curso de Gestão de
Cooperativas

Descrição

Solicitar e monitorar ações de solicitação de espaços para abrigar o laboratório previsto no PPC do Curso de Gestão de
Cooperativas

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurGestCoopSLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Espaço para o laboratório - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Por causa da pandemia, as demandas referentes a infraestrutura seriam retomadas em 2021
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Relatório de Metas da Unidade ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Submeter projetos de pesquisa do curso de administração em editais de fomento interno

Descrição

Submeter projetos de pesquisa em editais de fomento interno
A proposta seria a proposição de pelo menos um projeto de pesquisa por subárea do curso em 2020.

Unidade Responsável

ICEAC - Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

Unidades Envolvidas

CCurAdm, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 2.   Incentivar ações de pesquisa que
reforcem a relação da Universidade com os demais setores da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de projetos de pesquisa do curso de administração - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: ICEAC
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

98Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

adequar os espaços da unidade para o atendimento das pessoas portadoras de deficiência

Descrição

criar espaços acessíveis a todas e todas dentro do ICHI
buscar a adequação física necessária para o atendimento das demandas de portadores de necessidades especiais

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

acessos aos portadores de necessidades especiais - Porcentagem (30.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Divulgação dos Cursos do ICHI nas redes sociais

Descrição

Ampliar  a  divulgação  dos  Cursos  do  Instituto  com  ações  para  promover  os  mesmos  nas  redes  sociais  disponíveis.
Divulgar  todos  os  eventos  que  estão  ocorrendo  nos  Cursos  do  ICHI.

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 1.   Intensificar a divulgação dos cursos na sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ampliação da ocupação das vagas - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

estimular a convivência harmoniosa entre os servidores da unidade

Descrição

promover reuniões com o grupo de trabalho da unidade
proporcionar espaços de integração entre os servidores

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 3.   Criar a agenda de ações que fomentem e valorizem o respeito às diferenças e à diversidade
étnica, política, cultural, de gênero, de orientação sexual e de crenças espirituais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

promover encontros com os servidores - Porcentagem (20.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

estimular a integração entre a graduação e a pós-graduação da unidade.

Descrição

proporcionar espaços de diálogo entre a graduação e a pós-graduação
promover encontros e eventos que integrem os estudantes e professores dos dois níveis de ensino

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 1.   Fortalecer os
programas institucionais de apoio à qualificação dos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de ingressantes e concluintes dos cursos - Porcentagem (30.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

estimular a participação dos estudantes nos espaços deliberativos dos comitês Assessores dos Cursos e do Conselho da
Unidades

Descrição

inserir os estudantes em espaços de discussão, avaliação e acompanhamentos dos cursos
provocar ações que resultem na maior participação dos mesmos nos espaços deliberativos da unidade e da Universidade

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante - 1.   Estimular a participação permanente
dos estudantes nos espaços consultivos e deliberativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

apoiar os estudantes para que participem dos espaços deliberativos da unidade e da Universidade - Porcentagem (30.00)
- Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

estimulara integração entre a graduação e a pós-graduação da unidade.

Descrição

Fortalecer os intercâmbios entre os curso de graduação e pós-graduação da unidade
estimular ações e eventos conjuntos entre a graduação e a pós- graduação

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de ingressantes e concluintes dos cursos - Numérica (30.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

]fortalecer os cursos de graduação da unidade

Descrição

melhorar as ações que envolvem a avaliação dos cursos
diagnosticar as dificuldades associadas à evasão escolar
estimular a formação continuada dos professores
envolver mais os cursos com novas tecnologias de aprendizagem

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI, IE

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

porcentagem de estudantes evadidos - Porcentagem (30.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

7 10/



Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

melhorar os espaços de laboratórios de tecnologias da informação

Descrição

aumentar o número de equipamentos disponíveis
fomentar a utilização de programas que adensem conhecimento qualificado às graduações e pós-graduações da unidade

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 1.   Criar a política de Gestão da Informação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de equipamentos disponíveis e programas para serem utilizados por docentes e discentes - Porcentagem (30.00)
- Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

veicular as pesquisa científicas desenvolvidas pela unidade

Descrição

promover a divulgação da pesquisa da unidade no site da mesma
implementar junto ao conselho da ICHI espaço para a divulgação dos grupos de pesquisa da unidade.

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  3.    Divulgar  a  produção  científica  e  os  grupos  de
pesquisa  com  meios  e  linguagens  adequados  ao  entendimento  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número de ações de pesquisa desenvolvidas pela unidade - Numérica (30.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Unidade é responsável pela meta

Meta

veicular as pesquisa científicas desenvolvidas pela unidade

Descrição

divulgar as pesquisas desenvolvidas pelo ICHI no seu site
aprimorar junto ao conselho da unidade as informações desenvolvidas pelos grupos de pesquisa

Unidade Responsável

ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  3.    Divulgar  a  produção  científica  e  os  grupos  de
pesquisa  com  meios  e  linguagens  adequados  ao  entendimento  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

número  de  ações  de  pesquisa  desenvolvidas  pela  unidade  -  Porcentagem  (30.00)  -  Não  informado  -  Aguardando
resultado

Avaliação

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: ICHI
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

10Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
IE - Instituto de Educação

Relatório de Metas da Unidade IE - Instituto de Educação
Unidade é responsável pela meta

Meta

14ª vaga docente Educação Fisica

Descrição

Preenchimento da 14ª vaga docente prevista para o Curso de Educação Física

Unidade Responsável

IE - Instituto de Educação

Unidades Envolvidas

CCurEducFis, Progep, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.
VIII - Gestão de Pessoas - 7 - Promover a melhoria contínua dos processos relacionados à gestão de pessoas - 1.   Criar
a política de gestão e desenvolvimento de pessoas por competências.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Preenchimento da vaga - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniao da direção com as pró- reitorias afim - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi  realizada reunião com a progep,  com a prograd e  com a reitoria.  A  demanda foi  encaminhada mais  uma vez  e  na
ocasião foi  sinalizado que no momento  não haveria  vaga na FURG para  o  preenchimento  da 14 a.  vaga.

Em nossa avaliação, esta meta precisa continuar a ser perseguida pela unidade, mas não depende exclusivamente do IE
a sua solução, portanto existem agentes externos que estão implicados na solução da demanda.
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Relatório de Metas da Unidade IE - Instituto de Educação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Condições de trabalho dos servidores do IE

Descrição

Melhorar as condições de trabalho dos servidores do IE:
- Implantação de 30h
- Reposição de bens que estragam (equipamentos sem reposição)
- Gestão por competencias (definição das atribuições de cargos e funções, e autonomia para as atividades)
-  Conforto  térmico  (ir  para  o  prédio  novo  só  em  condições  adequadas  para  a  execução  das  atividades  com  conforto
térmico)
- Ações para a saúde física e mental dos servidores
- Valorização do CESP (funcionamento, manutenção, regulamentação do uso dos espaços)

Unidade Responsável

IE - Instituto de Educação

Unidades Envolvidas

CCurEducFis, CCurPedag, CCurPedagEAD, CCurPGCQuiVSaud, CCurPGEducAmb, CCurPPGEdu, IE, Progep, Proinfra,
Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.
VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 1.
Criar a política de atenção à saúde.
VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  7  -  Promover  a  melhoria  contínua  dos  processos  relacionados  à  gestão  de  pessoas  -  3.
Realizar  o  dimensionamento  de  servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  nas  Unidades  da  Instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Acompanhamento dos pedidos de manutenção do CESP - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Criação do manual dos sistemas (1 pos e 1 graduação) - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Normatização/regulamentação  interna  do  uso  dos  espaços  e  funcionamento  -  CESP  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não
atendida
Reuniao da direção com a progep - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reuniao da direção com a proplad para atendimento dos pedidos de reposição de equipamentos - Numérica (2.00) - 2.00
- Atendida
Reuniao dos tecnicos com progep - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
salas do prédio novo com split - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Transporte de emergência no campus - tarde e noite - práticas esportivas - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

- Acompanhamento dos pedidos de manutenção do CESP 100%
- Regulamentação interna do uso dos espaços e funcionamento - CESP  - com a pandemia essa discussão não chegou a
ser  realizada.  Temos  uma  regulamentação  que  foi  discutida  e  organizada  em  anos  anteriores,  mas  que  precisa  ser
rediscutida  para  aprimorar  o  funcionamento.
- Transporte de emergência - com a pandemia esse ponto não chegou a ser implementado em 2020.
- Salas do prédio novo com split 100%  - foi feita a solicitação no sistema, mas o prédio ainda não foi entregue ao IE.
- Criação do manual do sistema (um da pós e um da graduação)
-  Reunião da direção com a Proplad para atendimento dos pedidos de reposição dos equipamentos (2)   -  foi  realizado
reuniões ao longo de 2020,  em novembro de 2020 foi  informado que o IE receberá 6 novos computadores.
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Relatório de Metas da Unidade IE - Instituto de Educação
Unidade é responsável pela meta

- Reunião da direção com a Progep - foi realizada várias reuniões com a pró-reitoria e com setores da progep. No que se
refere às 30h foi informado que este assunto não tinha andado, mas que a demanda estava com a pró-reitoria. Sobre a
questão  de  saúde  mental  dos  servidores  a  pró-reitoria  informou  que  faz  o  atendimento  sempre  que  chega  alguma
demanda  e  que  busca  palestras,  programas  para  minimizar  os  problemas  desta  natureza.

- Reunião dos técnicos com a Progep  A Progep em 2019 ficou de realizar esta reunião, mas não aconteceu.

Avaliação qualitativa da gestão: Descrever esforços da unidade para o cumprimento da meta
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Relatório de Metas da Unidade IE - Instituto de Educação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar os cursos de graduação e pós graduação do IE

Descrição

Instituir processos de autoavaliação e acompanhamento dos egressos.
Desenvolver ações de formação e planejamento para fortalecer a gestão dos programas.
Elaborar e formalizar políticas internas dos PPG´s em consonancia com as políticas institucionais.
Propor a criação do curso de Doutorado do PPGEDU.
Buscar a melhoria dos cursos de graduação através de processos avaliativos e integração curricular e discutir os dados
com os discentes.
Oferta de projetos de ensino, pesquisa e extensao que contemplem alunos EAD.
Melhoria dos acervos bibliográficos EAD.
Qualificar  os  cursos  de  pedagogia  com  rodizio  de  professores  entre  os  turnos  diurno  e  noturno  e  buscar  as
especificidades  curriculares  de  cada  turno

Unidade Responsável

IE - Instituto de Educação

Unidades Envolvidas

C3,  CCurEducFis,  CCurPedag,  CCurPedagEAD, CCurPGCQuiVSaud,  CCurPGEducAmb,  CCurPPGEdu,  EQA, ICHI,  IE,
IMEF,  Proexc,  Prograd,  Propesp,  Sead,  SIB

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação
(Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Coordenação dos cursos divulgar período de aquisição de livros no ARGO - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
criação da comissao de autoavaliação pos - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Elaborar/formalizar política interna de ações afrimativas - Numérica (1.00) - 0.66 - Parcialmente atendida
Elaborar/formalizar política interna de acompanhamentos dos egressos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Elaborar/formalizar política interna de autoavaliação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Elaborar/formalizar política interna de credenciamento nos cursos - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Elaborar/formalizar política interna de integração com a educação básica - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Elaborar/formalizar política interna de integração com a graduação - Numérica (1.00) - 0.33 - Parcialmente atendida
Elaborar/formalizar política interna de internacionalização e inserção social - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Elaborar/formalizar política interna de linguística - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Oferta  de  projetos  que  contemplem  alunos  EAD  (1  ensino,  1  pesquisa,  1  extensão)  -  Numérica  (3.00)  -  2.00  -
Parcialmente  atendida
professores efetivos no curso noturno - pedagogia - Porcentagem (50.00) - 50.00 - Atendida
Reuniões com estudantes da graduação para discussao dos dados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Revisar a proposta de doutorado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
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Relatório de Metas da Unidade IE - Instituto de Educação
Unidade é responsável pela meta

Rodizio  entre  professores  no  noturno  (rodizio  entre  primeiro  e  segundo  semestre)  -  Porcentagem  (50.00)  -  50.00  -
Atendida
Submeter APCN - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Os professores da unidade fizeram rodízio entre as disciplinas do diurno e noturno (Pedagogia).
Pelo menos 50% dos professores efetivos no curso noturno.
Em 2020 foram realizados dois projetos por docentes do IE  envolvendo estudantes da EAD
A APCN não foi submetida pois a Capes trancou as submissões, o documento está pronto para envio.
Foram criadas comissões ou organizados encontros para a política interna de avaliação dos PPG´s.
Politica interna de integração com a educação básica: PPGEDU não avançou nesta ação, mas consta como prioridade no
programa. PPGEA Existem diversos projetos e ações realizados pelos professores do programa que se voltam a realizar
a  integração com a educação básica.  PPGEC  60% da meta  foi  atingida  em 2020,  devido  a  pandemia  algumas ações
junto a Ed. Básica foram comprometidas e outras necessitaram ser reorganizadas. Contudo, os/as docentes do PPGEC,
historicamente, têm uma boa integração com a Ed. Básica.
Elaborar/formalizar política interna de integração com a graduação: PPGedu e PPGEA não atingiram e PPGEC atingiu.
Elaborar/formalizar política interna de credenciamento nos cursos: todos os programas realizaram a ação.
Elaborar/formalizar  política  interna  de  acompanhamentos  dos  egressos:  PPGEDU  criação  e  ativação  de  comissão
composta  por  bolsistas  e  coordenação;  PPGEA em construção;  PPGEC não foi  atingida  pois  o  curso  está  em fase  de
transição  do  antigo  (associação  ampla  FURG/UFSM/UFRGS)  para  o  novo  (FURG).
Elaborar/formalizar política interna de internacionalização e inserção social PPGEDU, PPGEA e PPGEC não atingiram a
meta estabelecida
Elaborar/formalizar política interna de ações afrimativas: PPGEDU politica interma existe mas foram aprimorados alguns
processos; PPGEC indicador atingido PPGEA utiliza a política da universidade
Reuniões com estudantes da graduação para discussão dos dados:  foram realizadas diversas reuniões com os alunos
para a definição e avaliação do funcionamento dos cursos de forma remota.
Coordenação dos cursos divulgar período de aquisição de livros no ARGO as coordenações informaram os professores
do período de pedidos no sistema.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: IE
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

3Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
ILA - Instituto de Letras e Artes

Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Adequação do antigo prédio administrativo do ILA ao Centro de Línguas.

Descrição

Reunião com a PROINFRA.
Solicitação de Projeto de adequação á Diretoria de Infraestrutura.
Análise do projeto pelo ILA.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião de análise - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões com PROINFRA - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Solicitação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em  razão  da  suspensão  das  atividades  acadêmicas  e  administrativas  e  do  plano  de  contingenciamento  da  FURG,  as
discussões  sobre  as  adequações  do  prédio  não  tiveram  continuidade.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualização dos laboratórios de informática do ILA.

Descrição

Solicitar  a compra de novos equipamentos para os laboratórios de informática do prédio administrativo e do prédio das
Artes.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de computadores - Numérica (30.00) - 7.00 - Parcialmente atendida
Numero de projetores Artes - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O  ILA  vem  solicitando  a  atualização  dos  computadores  do  laboratório  de  informática  junto  à  PROPLAD  desde  2019,
porém  devido  aos  cortes  orçamentários,  a  Pró-Reitoria  não  tem  conseguido  atender  na  totalidade.  Nesse  ano,  foram
distribuídos  07  computadores  para  o  laboratório.
Sobre  o  projetor  multimídia  para  o  laboratório  do  prédio  das  Artes,  não  encaminhamos  um  pedido  específico,  mas  a
PROPLAD tem conhecimento sobre a carência desse equipamento no ILA, visto que muitos foram para conserto e não
retornaram, foram baixados. Inclusive temos um pedido de 3 projetores feito em 2019 que ainda não foi atendido também
devido aos cortes orçamentários e impossibilidade de compra de equipamentos pela universidade.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualização e implementação dos sites do ILA.

Descrição

Revisão técnica dos sites.
Aplicação das alterações nos sites.
Aprimorar a divulgação das notícias nos sites do ILA.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurArtVis,  CCurEspLinEnsLinPort,  CCurLetrasEstrang,  CCurLetrasPort,  CCurLetrasSLS,  CCurPGLetras,  Proiti/CGTI,
Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)---Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aplicação das alterações propostas - Porcentagem (70.00) - 70.00 - Atendida
Reuniões para discussão sobre atualização dos sites - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Revisão técnica - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O novo site do ILA já está no ar, com design muito mais atrativo e informações atualizadas. O trabalho foi realizado pelos
TAEs Guilherme Mello e Roger Pinheiro, os quais também são responsáveis por manter o site atualizado.
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Meta

Atualizar o laboratório de línguas do prédio administrativo do ILA.

Descrição

- Solicitar aquisição de software do laboratório de línguas.
- Solicitar aquisição de equipamentos do laboratório de línguas.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Desenvolvimento  do  Estudante  (Prae)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação
(Prograd)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Equipamentos - Numérica (25.00) - 0.00 - Não atendida
Software - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em 2019 foi repassado pela empresa responsável pela manutenção/atualização do laboratório de línguas um orçamento
para atuaização do software, porém o valor era bastante alto não sendo possível atender naquele momento. Nesse ano,
realizamos a  mudança do laboratório  do antigo local  para  o  prédio  novo do ILA e  foram feitas  algumas mudanças nos
móveis  para  melhorar  seu layout  e  utilização,  mantendo-se o  software e  equipamentos antigos.
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Meta

Aumentar a atuação do PPG junto ao ensino básico no município de Rio Grande, atuando junto à comunidade escolar de
Rio  Grande  oferecendo  oficinas  e  cursos  de  curta  duração  com  os  docentes  do  PPG,  para  estimular  a  docência  e  a
formação  continuada.

Descrição

Oferecer oficinas e cursos de curta duração para professores e alunos do município que serão ministradas pelos alunos
do PPG.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurPGLetras, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  7.    Estimular  a
integração das  atividades  desenvolvidas  na  Pós-Graduação com as  demandas da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Oficinas na área de Linguagem - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
Oficinas na área de Literatura - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em   virtude   da  pandemia  do  COVID-19   e  do  fechamento  das  escolas  para  atividades  presenciais  por  tempo
indeterminado,  a  meta  não  pode  ser  executada.   No  entanto,  foram  desenvolvidas  em  2020  ações  de  inserção  social
voltadas  à  assistência  dos  estudantes  de  ensino  médio  da  rede  pública  local  em  sua  preparação  ao  ENEM durante  o
período  da  pandemia  do  COVID-19  (docentes  e  discentes  do  PPG  LETRAS).  Como  projetos  de  extensão,  também
poderão  ter  continuidade  em  2021.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos servidores para  o sistema FURG.

Descrição

Solicitar oferta de curso de capacitação para acesso ao sistema FURG - acadêmico - projetos.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proexc, Progep, Prograd, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

curso - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Devido  ao  contexto  da  pandemia  do  COVID 19,  onde  as  atividades  passaram a  ser  realizadas  de  forma remota,  essa
meta  não  foi  atendida.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

Conscientizar os docentes da importância de renovarem seus projetos de pesquisa que não devem ultrapassar 4 anos (2
+ 2).

Descrição

Seminários de avaliação e reuniões individuais com os professores e a coordenação.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurPGLetras, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projetos atualizados - Porcentagem (90.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

A meta foi alcançada  no  Seminário de Avaliação  realizado após envio do Relatório da Plataforma Sucupira da CAPES.
Hoje  100%  dos  projetos  dos  professores  estão  registrados  na  Plataforma   Sucupira   e   no  momento  estamos
encaminhando  a  atualização  dos  projetos  para  encerrar  aqueles  com  mais  de  quatro  anos  de  vigência  até  o  final  do
primeiro  semestre  de  2021.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidação do Centro de Linguas.

Descrição

1 - Inserção do Centro de Línguas como unidade orçamentária da instituição.
2 - Criação de sistema acadêmico para o Centro de Línguas.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  9  -  Qualificar  a  Gestão  Orçamentária  -  2.    Avaliar  a  matriz  de  distribuição  interna  do
orçamento.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião com a reitoria, PROPLAD, PROGEP - Numérica (3.00) - 2.00 - Parcialmente atendida
Reuniões com NTI - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Solicitação ao NTI - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em outubro de 2020, a direção do ILA e a coordenação do CELE retomaram as discussões com a Reitoria para finalizar
essa  meta  antes  do  encerramento  da  atual  gestão.  Espera-se  agendamento  de  reunião  para  dar  continuidade  a
implementação da questão orçamentária. Na ultima reunião foi firmado um compromisso com a Reitoria constituir o CELE
como uma unidade orçamentária.
Demandas  diversas,  decorrentes  do  período  de  ensino  remoto  emergencial,  acabaram  sendo  prioritárias.  A  meta  da
criação  do  sistema  acadêmico  será  retomada  em  2021.
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Meta

Construir, por meio do pensamento sobre o humano e suas relações com a natureza, uma cultura de convivência entre os
viventes humanos e os viventes não-humanos no espaço da Universidade.

Descrição

1 - Campanha de conscientização para melhorar as relações com a natureza.
2 - Campanha para doação de ração para cães.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 3.   Promover cursos de formação
continuada para servidores com temas de sustentabilidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Campanha - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em  função  do  contingenciamento  das  atividades  da  universidade  e  do  necessário  isolamento  social  em  função  da
pandemia do Covid-19, a realização das campanhas foi extremamente prejudicada, não sendo possível, até o momento,
executar tal proposição.
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Meta

COVID - Adaptar ações do programa "Socializando a Leitura" ao formato remoto.

Descrição

Adaptação dos projetos  "Troca de Livros";  "Oficina de contação:  a  formação de leitores",  "Tenda do terror"  e  "Literarte:
literatura  em movimento"  ao formato on-line.
Criação  do  projeto  "Literatura  no  Whatsapp",  buscando  uma plataforma acessível  para  divulgação  de  ações  artística  e
literárias.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurLetrasEstrang, CCurLetrasPort, CCurPGLetras, Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)---
Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  7.    Estimular  a
integração das  atividades  desenvolvidas  na  Pós-Graduação com as  demandas da  sociedade.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Professores e estudantes envolvidos nas ações de todos projetos - Numérica (30.00) - 30.00 - Atendida
Público atingido - Numérica (600.00) - 600.00 - Atendida

Avaliação

Diante do plano de contingência da FURG frente à COVID-19, os coordenadores Adriana de Oliveira Gibbon, Artur Emílio
Alarcon  Vaz  e  Mairim  Linck  Piva  observaram  a  necessidade  dos  projetos  "Troca  de  Livros";  "Oficina  de  contação:  a
formação  de  leitores",  "Tenda  do  terror"  e  "Literarte:  literatura  em  movimento"  adaptarem-se  para  o  formato  on-line,
usufruindo  de  plataformas  como  Facebook,  Youtube,  Zoom  e  Google  Meet  para  realizar  suas  práticas.  Além  disso,
também  foi  criado  o  projeto  "Literatura  no  Whatsapp",  buscando  uma  plataforma  acessível  para  divulgação  de  ações
artística e literárias. Os cinco projetos receberam verbas e bolsas da DIEX e estão sendo desenvolvidos por graduandos e
pós-graduandos - tanto bolsistas, quanto voluntários - da FURG.

Em  um  momento  inicial  foi  criado  o  canal  do  Youtube  do  Programa  "Socializando  a  leitura",  disponível  em:
<http://abre.ai/bLbi>. O canal possui uma playlist para o desenvolvimento de cada projeto, assim, os participantes podem
inserir suas contribuições e conteúdos no canal de forma organizada e de fácil acesso aos interessados, atingindo cerca
de 600 visualizações nos últimos meses.  Além disso,  a  fim de divulgar  ainda mais  as atividades realizadas no período
remoto,  foi  criado  um  Linktr.ee  do  programa  "Socializando  a  leitura",  disponível  em:
<https://linktr.ee/socializandoaleituraFURG>, contando com mais de 100 visualizações, reunindo todos os links de acesso
para as ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura que são desenvolvidas por seus integrantes.

Logo no início do distanciamento social, o coordenador e as coordenadoras, além de adaptar o projeto para seu formato
virtual, perceberam a necessidade de disponibilizar os livros do acervo do projeto "Troca de livros" e realizaram centenas
de doações de livros para outros projetos que distribuíram máscaras e alimentos. Diante disso, o projeto segue com seu
objetivo  de  disponibilizar  acesso  gratuito  a  obras  literárias,  proporcionando  cultura  à  comunidade  rio-grandina.  Como
consequência da popularidade das ações desenvolvidas, o projeto segue recebendo doações mesmo durante a pandemia
e a página do "Troca de Livros", no Facebook, é alimentada, semanalmente, pelos bolsistas Adryane Rodrigues e Vinicius
Barros,  com  indicações  de  livros  para
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download  gratuito,  das  mais  variadas  temáticas,  abrangendo  ficção  e  não-ficção  (livros  técnicos/teóricos).  As  redes
sociais  do  projeto  estão  disponíveis  em:  <https://www.facebook.com/TrocadeLivrosnaFURG>  e
<https://www.instagram.com/trocadelivros_furg/?hl=pt-br>.

Quanto  ao  projeto  "Oficina  de  contação:  a  formação  de  leitores",  houve  uma  reformulação  das  atividades  antes
desenvolvidas, direcionadas às crianças. Nesse momento, as atividades estão voltadas para um aporte aos docentes da
educação básica, proporcionando acesso a aplicativos e materiais adaptados à nova realidade do ensino, na página do
Facebook do  projeto  (<https://www.facebook.com/oficinadecontacao>),  organizados  pela  graduanda e  bolsista  Analoren
Fernandes. Ainda direcionado aos docentes, desta vez, do ensino dos anos finais, o projeto seleciona e divulga e cursos
de capacitação on-line.  A partir  de convites  recebidos,  também foram desenvolvidas contações de histórias  no formato
remoto nas escolas E.M.E.F. de Tempo Integral Prof. Valdir Castro e E.M.E.F. Prof. Eliézer de Carvalho Rios, realizadas
pelas  graduandas e  bolsistas  Priscila  Teixeira  e  Sara  da  Silva,  através  de  interações por  vídeo em formato  síncrono e
também  assíncrono,  via  Youtube  do  programa,  anexadas  na  playlist  do  "Oficina  de  Contação",  disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=2bhHIbsBKy4>.

O projeto "Tenta do terror", corroborando com as atividades remotas desenvolvidas pelo projeto "Oficina de contação" e
atuando  no  mesmo  formato,   passou  a  publicar  semanalmente  conteúdo  de  indicação  de  livros  e  leituras  voltadas  ao
terror  na  página  do  Facebook  <https://www.facebook.com/oficinadecontacao>,  organizados  pela  graduanda  e  bolsista
Emilly da Matta, e, no mês de outubro, foi inaugurada a primeira contação no canal do Youtube, intitulada "Bicho-Papão",
disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=syDJsF9sJeQ>,  realizada  pelo  graduando  e  bolsista  Erick  Sullivan,
buscando  uma  interação  à  distância  ainda  mais  efetiva  na  semana  do  Halloween.

Quanto  ao  "Sarau  Literarte",  o  projeto  de  cultura  precisou  ser  reinventado,  uma  vez  que  ficou  impossibilitada  a  sua
realização tradicional, isto é, em um espaço físico. Assim, desde o início do distanciamento social, o projeto passou a ser
planejado pelos  integrantes  Lisiane de Lima,  João Bispo e  Priscila  Teixeira  e  executado em plataformas digitais,  como
Google  Meet  e  Zoom.  Além disso,  para  dar  suporte  e  conteúdo prévio  das  edições  virtual  do  sarau,  foram convidados
alguns participantes para criarem vídeos declamando textos literários curtos - poemas, contos e crônicas - e material foi
disponibilizado  na  playlist  do  projeto  no  canal  do  "Socializando  a  leitura"  <http://abre.ai/bLbi>,  como  uma  forma  de
divulgação das atividades propostas, contando com mais de 300 visualizações. Além disso, os cards de divulgação foram
feitos com QRcodes, facilitando o acesso dos participantes aos vídeos e ao próprio evento, utilizando assim metodologias
ativas tão necessárias nesse período de atividades on-line. O projeto ainda possui um grupo no Facebook para divulgar e
organizar suas edições e parcerias, disponível em: <https://www.facebook.com/groups/812274375550333>.

Já o projeto "Literatura no Whatsapp", foi elaborado durante a pandemia, pois, compreendeu-se que durante esse período
as plataformas de mídia e rede sociais tornaram-se instrumentos essenciais de interação, distribuindo assim - ainda de
forma experimental  -  poemas e pequenos textos em prosa pelo aplicativo Whatsapp.   O projeto conta com mais de 50
participantes ativos no grupo, realizando postagens mensais desde o mês de maio do corrente ano. O projeto pode ser
acessado no link disponível em: <https://api.whatsapp.com/send?l=pt-BR&phone=053999984255>.
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Meta

COVID - Contemplar os alunos das escolas públicas estaduais com módulos de ensino na área da Letras.

Descrição

Criação de uma rede de contatos com professores/diretores de escolas para mediar o envio.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurLetrasEstrang, CCurLetrasPort, CCurPGLetras

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação
(Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  7.    Estimular  a
integração das  atividades  desenvolvidas  na  Pós-Graduação com as  demandas da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Alunos atingidos - Numérica (300.00) - 300.00 - Atendida
Escolas contempladas - Numérica (13.00) - 13.00 - Atendida

Avaliação

O Projeto Auxílio Educativo  Emergencial Enem, sob responsabilidade das professoras Luciana Paiva Coronel e Letícia
Cao  Ponso  buscou  incrementar  a  preparação  dos  alunos  da  rede  pública  estadual  inscritos  para  a  prova  do  ENEM
através do fornecimento de  módulos de ensino de literatura,  linguística,  língua estrangeira e orientações para redação
direcionados inicialmente  às  escolas  cadastradas  e  em seguida  também publicados  em página  do  facebook.  O projeto
contou  com  a  criação  de  vídeos  com  abordagem  de  temas  de  pesquisa  dos  alunos  de  pós-graduação  e  temas
selecionados  pelos  alunos  da  graduação  .
Foram contempladas as seguintes escolas:
Escola Estadual de Ensino Médio Silva Gama;
EEJM - Escola Estadual Juvenal Miller;
NEEJA - Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos e Cultura Popular Profa. Júlia Nahuys Coelho;
EEEMLN - Escola Estadual de Ensino Médio Lilia Neves;
EEEMAFR - Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues;
EEEMCLP - Escola Estadual de Ensino Médio Carlos Lorea Pinto;
ETEGV - EscolaTécnica Estadual Getúlio Vargas;
Escola Estadual de Ensino Médio Capitão Luiz da Silva Ferreira;
EEEMMM - Escola Estadual de Ensino Médio Mascarenhas de Moraes;
EEEMBA - Escola Estadual de Ensino Médio Bibiano de Almeida;
Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca;
Instituto Estadual XV de novembro;
Instituto São José do Norte;
Cursos Populares de preparação para o Enem.
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Meta

COVID -  Incentivar o estudo das Literaturas de Língua Inglesa e manter o contato dos discentes da Graduação e Pós-
Graduação  com  o  estudo  da  literatura  durante  a  pandemia  do  COVID-19  enquanto  as  atividades  de  ensino  estavam
suspensas  e  não  havia  sido  iniciado  o  ensino  remoto.

Descrição

- I CICLO DE PALESTRAS LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA EM FOCO.

- GT Decolonialidades.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurPGLetras, ILA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

GT - Participantes envolvidos - Numérica (10.00) - 10.00 - Atendida
I  CICLO  -  Participantes  inscritos  com   75%  de  participação  que  receberão  certificado  -  Numérica  (25.00)  -  27.00  -
Atendida

Avaliação

O I CICLO DE PALESTRAS LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA EM FOCO, organizado pelos professores  Rubelise
da  Cunha  (NEC-FURG)  e  Valter  Henrique  de  Castro  Fritsch  (NELLI),  realizou  6  palestras  semanais  com  professores
convidados  de  outras  IES  e  disponibilização  de  certificado  como  curso  de  extensão  para  alunos  da  graduação  e  pós-
graduação. O evento ocorreu através do MConf e as palestras estão disponíveis no Canal do Youtube do PPGLetras. Os
resultados foram atingidos com sucesso e puderam ser vistos quando o ensino remoto foi iniciado na Graduação e Pós-
Graduação.

O GT Decolonialidades, coordenado pela Rubelise da Cunha, é um Grupo de Trabalho iniciado durante a pandemia a fim
de agregar os orientandos de Pós-Graduação e Iniciação Científica. O grupo realiza encontros quinzenais com discussão
de textos voltados às pesquisas dos participantes,  também contando com a participação de pesquisadores convidados.
Também foi criado um grupo no WhatsApp através do qual todos os membros compartilham conhecimentos e também as
questões enfrentadas durante a pandemia. A partir do GT Decolonialidades, surgiu o novo projeto de pesquisa que será
implementado a partir de janeiro de 2021, intitulado O INÍCIO DO FIM: A LITERATURA INDÍGENA E A REESCRITA DA
HISTÓRIA LITERÁRIA NAS AMÉRICAS. A ação foi  atingida em 100% e teve alcance internacional.  Com os encontros
online pelo Google Meet, foi possível integrar a doutoranda co-orientada pela profa. Rubelise da Cunha com o Prof. Dr.
Robert  Stacey  na  Universidade  de  Ottawa  com  os  orientandos  da  FURG.  Também  foi  possível  estabelecer  uma  rede
constante de compartilhamento de conhecimentos e também de situações enfrentadas pelos discentes da Graduação e
Pós-Graduação através dos encontros e do Grupo de WhatsApp. Também tivemos a participação de convidados externos
e conseguimos dar suporte aos alunos que estavam ingressando do PPG Letras e vieram de outros estados e já estavam
instalados em Rio Grande: Amazonas e São Paulo.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Projeto de extensão interdepartamental "Socializando o ENEM".

Descrição

Oferta de aulas preparatórias para o ENEM em todas as áreas do conhecimento para discentes de baixa renda.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurLetrasEstrang, CCurLetrasPort, CCurPGLetras, IMEF

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Professores e estudantes envolvidos nas ações de todos projetos - Numérica (30.00) - 30.00 - Atendida
Público atingido - Numérica (600.00) - 600.00 - Atendida

Avaliação

Os coordenadores Adriana de Oliveira Gibbon, Artur Emílio Alarcon Vaz, Edite Taufer e Mairim Piva criaram o projeto de
extensão interdepartamental "Socializando o ENEM", que oferece aulas preparatórias para o ENEM em todas as áreas do
conhecimento. O projeto surgiu da vontade de auxiliar discentes de baixa renda, que não poderiam pagar por um curso
preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. O projeto já recebeu verba e bolsas da DIEX, sendo desenvolvido
por bolsistas e voluntários de diversas universidades.

O projeto "Socializando o ENEM" desenvolve-se através das redes sociais Whatsapp, Instagram e Facebook, plataformas
que  atingem  um  número  significativo  de  estudantes  com  acesso  limitado  à  rede  de  internet.  O  processo  conta  com  o
apoio  voluntário  de docentes em diversas áreas e  alunos da graduação da FURG e outras  instituições de ensino e  no
momento  contempla  cerca  de  600  discentes  de  forma  on-line.  Link  de  acesso  para  os  grupos,  disponível  em:
<https://api.whatsapp.com/send?phone=5553991202913>  e  o  links  de  acesso  para  das  redes  sociais  do  projeto  estão
disponíveis em: <https://www.facebook.com/socializandoenem/> e <https://www.instagram.com/socializandoenem/>. Para
além  do  auxílio  aos  estudantes,  o  projeto  inédito,  que  ainda  está  em  curso,  contempla  os  professores  de  forma
significativa, pois proporciona satisfação profissional e social. A troca de experiências com outros professores também é
fundamental para o crescimento dos docentes envolvidos no projeto. A busca pela melhor forma de levar o conteúdo on-
line aos alunos é um exercício importante, tendo em vista que leva sempre em conta as necessidades e possibilidades
dos alunos, o que tem sido feito desde o começo das atividades.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Creditação de horas cursadas no CELE para os alunos da graduação.

Descrição

Reuniões entre CELE, coordenações de cursos e PROGRAD.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurArtVis, CCurLetrasEstrang, CCurLetrasPort, CCurLetrasSLS, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  6.    Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  formativas  e  currículos
interdisciplinares,  com  itinerários  flexíveis  e  alternativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões entre CELE - coordenações de cursos e PROGRAD - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A  coordenação  de  Línguas  Estrangeiras  teve  uma  reunião  com  o  CELE  para  tratar  das  estratégias  1  e  6  (I)  mas  não
envolveu a PROGRAD. Em razão do ineditismo da pandemia e do planejamento da universidade em outras frentes, não
foi  possível  atingir  esta  meta  como  previsto  inicialmente.  A  articulação  se  deu  a  partir  das  demandas  do  período
emergencial,  especialmente  com  o  diálogo   dos  estagiários  dos  cursos  de  Letras  Português-Línguas  Estrangeiras
realizarem seus estágios curriculares obrigatórios no CELE e, ainda, contribuir para a expansão do CELE nos campi que
ainda não  atendia. A partir disso, o CELE e os professores orientadores de estágio, em parceria, ofertaram seis cursos
de Língua Espanhola  nos campi São Lourenço do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Santa Vitória do Palmar. Há, ainda,
estudantes de Português-Línguas Estrangeiras realizando seu estágio em Língua Portuguesa no CELE.

O assunto  continuará  sendo  tratado  na  próxima  gestão,  conforme consta  no  programa da  chapa  eleita  para  o  período
2021-2025.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Cumprir os prazos estabelecidos pela CAPES de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado.

Descrição

Reuniões com os docentes e alunos para conscientização da meta.
Reuniões individuais com os casos pontuais que demandem atenção especial.
Enfatizar que a extensão de prazo de seis meses só será dada em casos de
atestado de doença ou para licença maternidade.
Desligamento dos discentes que não cumprirem os prazos.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurPGLetras, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Dissertações defendidas no prazo - Porcentagem (80.00) - 71.00 - Atendida
Teses defendidas no prazo - Porcentagem (80.00) - 67.00 - Atendida

Avaliação

Devido ao cenário atual da pandemia, a CAPES revisou os prazos e concedeu três meses de extensão, com mais uma
extensão  de  3  meses  no  segundo  semestre,  além  de  anunciar  que  não  utilizará  este  indicador  para  a  avaliação  dos
Programas  de  Pós-Graduação  em  2020.   A  meta  de  cumprimento  dos  prazos  da  CAPES  continua  em  2021.
Mesmo assim, até 30/11/2020 tivemos no total:
18 defesas de Mestrado - 15 dentro do prazo (84%)
5 defesas de Doutorado - todas dentro do prazo (100%)
Mas,  se  levarmos  em  conta  os  alunos  que  ingressaram  em  2018  no  Mestrado  e  deveriam  ter  defendido  em  2020,  os
números  mudam:
De 21 alunos que ingressaram em 2018, 15 defenderam, o que dá 71% de defesas dentro do prazo.
Alunos que ingressaram no Doutorado em 2016 e deveriam ter defendido em 2020:
De 9 alunos que ingressaram em 2016, 6 já defenderam, inclusive Simone Guardalupe e Mauro André defenderam antes
do prazo, ainda em 2019. Isso dá 67% de defesas dentro do prazo.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Encaminhar garrafas pet para reciclagem.

Descrição

Solicitar o Papapet para Prefeitura Municipal.
Solicitar instalação do Papapet junto à PROINFRA.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Solicitação Prefeitura - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Solicitação PROINFRA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Sobre  o  coletor  de  garrafas  PET,  a  professora  Janice  iniciou  um  mapeamento  via  web  quanto  à  iniciativa  em  outros
lugares do mundo,  porém,  devido a  paralisação das ações presenciais  e  ao decreto  do estado de emergência,  não foi
possível  comparecer  à  câmara  municipal  para  saber  maiores  informações  quanto  ao  projeto  em  âmbito  municipal.
Consequentemente,  em  função  do  descrito  acima,  a  iniciativa  não  foi  levada  adiante  no  âmbito  da  universidade.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Fomentar a produção discente em coautoria com os professores do programa, visto que o programa carece deste tipo de
produção, de acordo com o último parecer da CAPES.

Descrição

Estimular  que os trabalhos finais das disciplinas,  orientados pelos professores do programa, sejam encaminhados para
publicação.
Aumentar a produção discente em parceria com os docentes do programa

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurPGLetras, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 12.   Fortalecer o
apoio à publicação acadêmica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aumento da produção discente - Porcentagem (50.00) - 10.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Contamos  com publicações em coautoria entre docentes e discentes em revistas  científicas classificadas com Qualis A e
B da CAPES. Também estão sendo produzidos outros artigos em coautoria neste momento, aumentando os índices neste
item.
Em 2020,  levando  em conta  os  textos  já  publicados  e  os  que  estão  no  prelo,  tivemos  um aumento  em torno  de  10%.
Levando em conta a situação da pandemia do COVID-19 e as dificuldades encontradas pelos discentes e docentes desde
março, consideramos satisfatório o aumento de publicações atingido em 2020 e esta meta continua para 2021.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementação do regimento do Centro de Línguas

Descrição

Discussão da minuta do regimento junto às Pró-Reitorias envolvidas.
Homologação do regimento na instância institucional.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proexc, Progep, Prograd, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

reunião COEPEA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
reunião conselho ILA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
reuniões - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

xxx
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhorar a infraestrutura com maior quantidade de tomadas elétricas.

Descrição

Solicitar à PROINFRA a instalação de totens com tomadas elétricas.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Totens - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O  projeto  do  totem  foi  criado  pelo  TAE  Guilherme  Mello,  porém,  devido  à  pandemia  e  a  suspensão  das  atividades
presencias,  não foi  possível  fazer  a  solicitação junto  à  PROINFRA.  O pedido será encaminhado tão logo as atividades
retornem a forma presencial.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Observar e orientar através da coordenação do curso à produção dos professores do programa em relação a aderência
com  suas  pesquisas  atuais  visando  melhorar  a  distribuição  de  orientandos  entre  os  docentes  para  que  seja  mais
equânime.

Descrição

Reuniões  individuais  com  os  professores  do  programa  visando  a  aderência  da  produção  de  cada  professor  com  sua
pesquisa.
Distribuição  de  orientandos,  observando  a  quantidade  de  orientandos  que  o  professor  já  possui,  para  que  ela  seja
equânime  entre  os  docentes.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurPGLetras, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Distribuição uniforme de orientandos - Porcentagem (80.00) - 80.00 - Atendida
Produção em aderência às suas pesquisas - Porcentagem (80.00) - 80.00 - Atendida

Avaliação

No ano de 2020, a distribuição de orientandos entre os docentes já foi  realizada levando em consideração os objetivos
desta meta. Também foi feita uma consulta aos professores para oferta de vagas para o Processo Seletivo 2021 levando
em conta a equanimidade na distribuição de orientandos entre os docentes.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promoção do bem-estar no ambiente acadêmico

Descrição

1. Buscar a criação de um espaço permanente de diálogo e acolhimento em parceria ILA,
     PRAE e Psicologia .
2. Apresentar um projeto multicultural para a conscientização do corpo docente e discente.
3.  Inserir  no site  do ILA e  dos cursos as  informações sobre os  procedimentos de denúncias  e  recursos para  combater
todos os  tipos de assédios  e  constrangimentos.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurArtVis,  CCurEspLinEnsLinPort,  CCurLetrasEstrang,  CCurLetrasPort,  CCurLetrasSLS,  CCurPGLetras,  ICHI,  ILA,
Prae

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  2.    Criar  política  institucional  de
enfrentamento  ao  assédio  e  às  violências  na  Universidade.
VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 3.   Intensificar ações preventivas e/ou
terapêuticas relacionadas à saúde e à qualidade de vida.
VII  -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante -  2.    Promover ações que estabeleçam o
respeito,  a  empatia  e  a  valorização  das  diferenças  e  da  diversidade  cultural,  política,  étnica,  de  gênero,  de  orientação
sexual  e  de  crenças  espirituais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Inserção no site - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões com as unidades envolvidas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em  função  da  suspensão  das  atividades  presencias  devido  à  pandemia,  as  discussões  sobre  essa  meta  não  foram
levadas  adiante.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Propor estratégias para a integralização de 10% da carga dos cursos de graduação em ações de extensão

Descrição

1.   Constituir um Grupo de Trabalho do ILA;
2.   Fazer diagnostico da extensão;
3.   Realizar um seminário de extensão e cultura do ILA;
4.   Propor um plano de ações de extensão integradas e contínuas;
5.   Promover a reforma curricular dos PPCs;
6.   Realizar reuniões entre PROGRAD - PROEXC - ILA (Coordenações de Curso/NDEs);
7.   Realizar reuniões com comunidade externa (Secretaria de Município de Educação,
      Coordenadoria Regional de Educação, entre outras);
8.   Publicar os resultados das ações do GT.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurArtVis, CCurLetrasEstrang, CCurLetrasPort, CCurLetrasSLS, ILA, Proexc, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 10.   Avaliar continuamente as ações de extensão.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 4.   Promover a integração dos núcleos e programas.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 5.   Integrar as ações de extensão com os projetos
pedagógicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a distância.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 6.   Creditar, no mínimo, 10% da carga horária dos
cursos de Graduação em ações de extensão.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 9.   Mapear e dar visibilidade as ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de GT - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Plano de ações de extensão integradas e contínuas - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Relatório das ações do GT - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Relatório para diagnóstico das ações de extensão - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reunião com a comunidade externa - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões entre Prograd, Proexc e ILA - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões sobre alterações curriculares dos PPCs - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Seminário de Extensão e Cultura do ILA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As  discussões  do  Instituto  com  a  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  indicaram  a  necessidade  de  se  aguardar  novas
orientações  sobre  a  política  de  creditação  da  extensão,  pois  novos  encaminhamentos  estavam  sendo  propostos  para
2020/2021.
Quanto às ações de extensão do ILA, o Instituto se alinhou às ações da Universidade criando diversos projetos voltados
para a nova realidade social no período da Pandemia. O instituto realizou relatórios e divulgações das ações com auxílio
da PROEXC, bem como obteve apoio através de editais específicos como o edital de Fomento - Covid.
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Relatório de Metas da Unidade ILA - Instituto de Letras e Artes
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificação da formação inicial e continuada dos ministrantes do CELE.

Descrição

1- Elaboração de projeto para criação de revista eletrônica para divulgação dos trabalhos dos ministrantes;
2  -  Elaboração  de  um  projeto  de  curso  de  especialização  na  área  de  metodologia  e  didática  do  ensino  de  línguas
estrangeiras;
3 - Oferta de oficinas de formações interdisciplinares por docentes de outras unidades e/outras áreas do ILA;
4 - Mapeamento de demandas visando a oferta de novos cursos/turmas.
5 - Expansão do número de vagas para a comunidade externa.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

C3, EE, EEnf, EQA, FaDir, FaMed, ICB, ICEAC, ICHI, IE, IMEF, IO, Proexc, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação
(Propesp)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.
II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 -  Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 18.   Estimular a
oferta de disciplinas em língua estrangeira.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 19.   Ampliar a oferta
de cursos de capacitação em língua portuguesa para estudantes estrangeiros.
II - Ensino de Pós-Graduação - 3 - Ampliar e qualificar os cursos de Pós-Graduação lato sensu - 3.   Estimular a criação
de cursos com as demandas da sociedade em todos os campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Expansão de vagas - Numérica (40.00) - 40.00 - Atendida
Oficinas - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Projeto para especialização - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Projeto para revista - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As aulas do CELE foram retomadas em agosto de 2020.  Os cursos foram ofertados na modalidade remota,  com aulas
síncronas e assíncronas. Entre junho e agosto de 2020, a equipe de coordenadores, juntamente com os seus respectivos
ministrantes,  desenvolveram um trabalho  intensivo  de  reformulação  metodológica  para  a  adequação  dos  cursos,  antes
presenciais, ao modelo de ensino remoto. Além do planejamento, as equipes elaboraram o material didático a ser usado
nas aulas síncronas e assíncronas.

Em  agosto  de  2020,  a  professora  Camila  Lawson  Scheifer,  do  ILA,  ofertou,  à  equipe  de  coordenadores,  ministrantes,
técnico  e  estagiário,  a  "Formação em Letramento  Digital  para  professores  do  Centro  de  Ensino  de  Línguas  (CELE)  da
FURG", com carga horária total  de 4 horas. A formação teve por objetivo: Introduzir  e discutir  o conceito de letramento
digital,  enfatizando  as  suas  dimensões  ética  e  estética  sob  o  pano  de  fundo  da  noção  de  cultura  digital,  com vistas  a
instrumentalizar os professores do CELE para uma educação linguística responsiva em relação às demandas impostas
pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, especialmente nos tempos atuais de pandemia.

Ao longo do primeiro semestre de 2020, de agosto a dezembro, o CELE:
1.    ofertou  38  cursos  de  língua  estrangeira  (espanhol,  francês,  inglês  e  português  para  estrangeiros):  sendo  6  cursos
(espanhol e inglês) ofertados em demanda fechada para os servidores; e 32 cursos (espanhol, francês, inglês e português
como língua estrangeira) em demanda aberta.
2.   Das 38 ofertas, 9 atenderam aos campi de fora da sede.
3.    Das  38  ofertas,  7  cursos  foram  criados  para  a  realização  de  estágio  de  docência  dos  estagiários  das
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Licenciaturas de Português e Espanhol do ILA.
4.   Os 38 cursos ofertados somaram mais de 600 alunos inscritos no primeiro semestre de 2020.
5.   Os cursos atingiram o seguinte público-alvo: alunos da graduação e da pós-graduação de todos os Campi; servidores
(docentes e técnicos), comunidade estrangeira interna (com vínculo com a FURG), comunidade estrangeira externa (sem
vínculo com a FURG) e alunos de escolas do Ensino Médio da rede pública dos municípios de Rio Grande e de Santa
Vitória do Palmar.

Sobre  o  projeto  para  especialização,  as  coordenações  do  CELE e  do  IsF  estão  aguardando  o  avanço  da  proposta  de
especialização  feita  pela  rede  IsF.  Posteriormente,  será  avaliada  a  necessidade,  ou  não,  de  uma  oferta  pelo  CELE.

O  projeto  para  revista  não  avançou  devido  à  pandemia  e  toda  a  adequação  necessária  ao  novo  formato  de  ensino
remoto.  Espera-se  publicar  um  exemplar  único  com  os  resultados  obtidos  após  a  reformulação  da  metodologia  dos
cursos.
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Meta

Qualificar a comissão ILA mais Sustentável.

Descrição

Intensificar participação em eventos com tema Ambiental (SEMEIA).

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 2.   Incentivar ações de difusão dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Participação em eventos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função  do  isolamento  social  e  contingenciamento  das  atividades  da  universidade,  não  foi  possível  a  realização  de
reuniões e eventos presenciais, tendo sido prejudicada a comunicação entre unidades e elaboração de ações conjuntas.
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Meta

Qualificar a produção e difusão de ações artísticas e culturais do ILA

Descrição

1.   Propor um fundo orçamentário para fomento de ações artísticas e culturais;
2.   Buscar aproximação com a DAC/PROEXC para realização de ações conjuntas;
3.   Realizar reuniões entre docentes, TAEs e discentes do ILA para planejamento de ações
      artísticas e culturais.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

ILA, Proexc, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 10.   Oportunizar a realização de ações
artísticas e culturais.
VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  2.    Promover  redes  de  circulação  e
intercâmbio  artístico  e  cultural  em  nível  nacional  e  internacional.
VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 3.   Apoiar a criação e gestão de projetos
culturais.
VI  -  Cultura -  2 -  Promover a formação, produção e difusão artística e cultural  -  5.    Aproximar os saberes populares e
tradicionais das práticas acadêmicas.
VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  6.    Fomentar  a  pesquisa  artística  e
cultural.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião de articulação DAC/PROEXC e ILA - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reunião para criação de um fundo orçamentário - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões entre docentes, técnicos e discentes para planejamento de ações - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As ações propostas para essa meta não foram executadas por conta da pandemia e suspensão do calendário acadêmico,
uma vez que demandam a realização de reuniões e composição de grupos de trabalho.
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Meta

Qualificar os cursos de graduação visando a formação inicial e continuada.

Descrição

1. Revisar o modelo dos questionários vigentes e da dinâmica de aplicação e acompanhamento.
2. Aplicar questionários de forma anônima e opcional em sala de aula para os discentes dos cursos.
3.Estimular a participação dos discentes e docentes nos processos de avaliação, promovendo a integração do Diretório
Acadêmico, Coordenação e Núcleo Docente Estruturante.
4.  Implementar a entrega dos relatórios de estágio e das horas complementares via sistemas FURG.
5. Flexibilizar a grade curricular para os discentes que realizam a mobilidade acadêmica.
6.  Realizar  rodas  de  conversa  com  os  estudantes  que  voltam  da  mobilidade  acadêmica,  em  colaboração  com  os
Diretórios  Acadêmicos.
7. Ampliar a oferta de cursos de capacitação em língua portuguesa para estudantes estrangeiros.
8. Promover debates e discussões em torno da expansão do ILA em todos os campi.
9. Promover debates com professores da rede de ensino básica e professores orientadores de estágio.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Campus  SAP,  Campus  SLS,  Campus  SVP,  CCurArtVis,  CCurLetrasEstrang,  CCurLetrasPort,  CCurLetrasSLS,  ILA,
Prograd,  Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  5.    Fortalecer  a  mobilidade acadêmica.
I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 9.   Aproximar os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura com as
práticas escolares da Educação Básica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aplicar questionários - Numérica (600.00) - 0.00 - Não atendida
Reunião com NTI - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Reunião NDE/Conselho - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Reuniões com professores da rede de ensino básico - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Reuniões entre NDEs e DAs - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Reuniões intercampi - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Rodas de conversa - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Rodas de conversa entre os estudantes de mobilidade e DAs - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

A  maioria  das  metas  propostas  em  dezembro  de  2019  para  serem  executadas  no  ano  de  2020  foram  adaptadas  ou
impossíveis de realizá-las em função da suspensão das atividades ao longo de seis meses por causa da pandemia de
COVID-19.
A aplicação de questionários com o objetivo de qualificar as discussões para a construção dos novos PPCs dos cursos
não  foi  realizada.  Ainda  que  os  NDEs  tenham  se  debruçado  no  estudo  da  BNCC  (Base  Nacional  Comum
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Curricular) e a Coordenação de Curso tenha discutido e estudado no Pangea as DCNs para os cursos de Licenciatura,
bem como participado do Fórum das Licenciaturas, que encaminhou ao CONSUN a a Política Institucional de Formação
Inicial e Continuada de Professores e Professoras da Educação Básica da Universidade Federal do Rio Grande- FURG,
com todo o planejamento Acadêmico para a retomada das aulas de forma remota, a Coordenação e os NDEs tiveram que
suspender as discussões para a estruturação dos novos cursos de Letras Português-Línguas Estrangeiras.
Ainda  assim,  a  Coordenação  de  Letras  Línguas  Estrangeiras  atuou  na  Comissão  de  Planejamento  Acadêmico  para  o
período de pandemia, não mediu esforços para auxiliar o Grupo de Trabalho  Normas e Qustionários, ademais de ter tido
um  papel  fundamental  na  alta  participação  dos  estudantes  dos  Cursos  de  Letras  Português-Línguas  Estrangeiras,
buscando  os  estudantes  via  e-mail,  WhatsApp  e  ligação  telefônica.
Em relação ao acompanhamento dos processos educativos, as reuniões realizadas pela Coordenação de Curso com a
Direção  do  ILA  com  os  estudantes,  professores  e  Diretório  Acadêmico  durante  a  suspenção  das  atividades  foram
importantes para a compreensão de como a comunidade universitária estava e quais eram seus anseios em relação ao
retorno  das  atividades  de  forma  remota.  Com  os  estudantes  foram  em  torno  de  2  reuniões,  uma  com  o  diretório
acadêmico, participação a convite do DA em uma assembleia estudantil e mais de 20 reuniões com os professores das
diferentes áreas que atendem os cursos de Letras.
Verificamos que as solicitações no sistema, executadas em novembro de 2019 auxiliaram muito a Coordenação durante a
suspensão das atividades e o retorno das aulas em setembro. Não tivemos reuniões específicas da Coordenação com o
NTI, mas estivemos em muitas reuniões em que o NTI participou dos COMGRADs.
A ampliação dos os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) no ensino e na gestão da  coordenação
de Letras Português-Línguas Estrangeiras,  iniciada timidamente ao final  de 2019,  foi  amplamente (e  ainda está  sendo)
desenvolvida,  pelas  próprias  imposições  que  a  pandemia  nos  colocou.  A  utilização  do  AVA  FURG,  que  conta  com
recursos muito superiores aos do Moodle, tanto para docentes quanto discentes, e suas formações, foram fundamentais
para que estivéssemos melhor preparados para o ensino remoto. Em relação à gestão, que já solicitava que os processos
fossem via  sistemas e  tinha a  intenção de realizar  uma ampliação este  ano,  que acabou partindo da universidade,  em
função  de  questões  biossanitárias  impostas  pela  COVID-19,  podemos  dizer  que  nos  sentimos  contempladas  pelas
realizações  do  NTI  a  partir  das  demandas  que  fizemos  à  PROGRAD.  Além  de  melhorar  os  fluxos  dos  processos
administrativos,  ganhamos  muito  ao  diminuir  o  uso  de  papeis.

Dentre os itens elencados, a Coordenação do Curso de Letras Português atendeu a flexibilização da grade curricular para
os  discentes  que  realizaram  mobilidade  acadêmica  pelo  PLI  em  Aveiro.  Três  alunos  retornaram  no  início  do  segundo
semestre,  receberam orientação  acerca  das  disciplinas  em que  poderiam se  matricular  e  obtiveram aproveitamento  de
estudos  de  disciplinas  cursadas  na  Universidade  de  Aveiro.
Também  o  último  item  foi,  em  certa  medida,  atendido.  A  Coordenação  e  o  NDE  coordenam  o  projeto  de  extensão
"Ciranda das Letras". O projeto, idealizado pelo grupo em 2020, tem como objetivo principal promover o estreitamento do
vínculo e o compartilhar saberes e experiências entre professores de escolas da rede de ensino e professores e alunos
do curso de Letras Português.
A previsão era de que, no segundo semestre de 2020, ocorressem sete lives, compreendendo o período de setembro a
dezembro.  No  entanto,  foram  seis  lives.  Os  encontros  foram,  de  forma  geral,  quinzenais,  com  mediação  de
representantes do NDE. A data e o horário de cada encontro foram negociados entre a equipe do projeto e o professor
convidado.
Foram realizadas as seguintes lives:
1)   Caindo na rede e na real: em busca do inédito viável
Ana Cláudia Pereira de Almeida (IFRS-Campus Rio Grande)
Camila Lawson Scheifer (ILA/FURG)
Data: 25/09/2020
2)   Somos sujeitos adaptáveis ou sujeitos à adaptação? Diálogos sobre práticas docentes em tempos de pandemia
Carolina Velleda Gasparain (EMEF Zenir de Souza Braga)
Tiago de Mattos Cardoso (EMEF Manoel Martins Mano)
Data: 20/10/2020
3)   Educação de surdos durante a pandemia: desafio do ensino não presencial
Maria Auxiliadora Terra Duarte (Diretora da EMEB Profª. Carmen Baldino)
Ana Paula Pinheiro Gasque (Profª. de Educação Infantil e Anos Iniciais)
Data: 05/11/2020
4)   Os desafios do ensino remoto: expectativa x realidade
Andrêssa dos Santos Galvão (EMEF Valdir Castro)
Gisele Milford Ulguim (EMEF Saldanha da Gama)
Data: 18/11/2020
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5)   Gestos linguageiros do papel para a tela: língua e literatura do ensino remoto
Alberto Melo (EMEF Lilia Neves)
Priscila Amaral (EMEF Wanda Rocha)
Helton Bartholomeu da Silva Jr. (EMEE Alfredo Ferreira Rodrigues)
Data: 03/12/2020
Até o dia 04/12, o canal do Ciranda das Letras no YouTube já contava com 643 visualizações entre todas as lives. A sexta
e última live de 2020 será realizada no dia 09/12 e será conduzida pelas professoras Josiane Moraes (Colégio Marista
São Francisco) e Rita Germano (Colégio Salesiano Leão XIII).

A  Coordenação  dos  Cursos  de  Artes  Visuais  -  Bacharelado  e  Licenciatura,  em  conjunto  com  o  Núcleo  Docentes
Estruturante  (NDE)  e  os  seus  docentes  e  discentes,  após  a  realização  de  inúmeras  reuniões  de  discussão  e
planejamento,  e  considerando:  (1)  os  resultados  dos  questionários  dos  discentes  e  docentes;  (2)  o  posicionamento
contrário  à  oferta  de  disciplinas  obrigatórias  e  favorável  à  realização  de  atividades  complementares,  defendido  pelo
Centro Acadêmico das Artes Visuais; (3) o entendimento dos docentes sobre o contexto sanitário, político e educacional e
suas escolhas pedagógicas para este momento; e (4) a flexibilização permitida pelas Diretrizes Acadêmicas Gerais para o
ensino de graduação durante o período emergencial, elaborou o Projeto Pedagógico Emergencial (PPE) específico para o
enfrentamento  da  pandemia  de  Covid-19  para  o  ano  letivo  de  2020.  O  mesmo  pode  ser  acessado  em:
https://artes.furg.br/documento.
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Meta

Redução de plásticos.

Descrição

Ampliar  a  meta  do  ano  anterior  visando  também  redução  do  material  plástico  produzido  em  disciplinas,  estágios  e
secretaria  (copos,  cds).

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  4.    Promover  o  uso  racional  de  material  de  consumo  nas  Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Locais de redução - cozinha - Porcentagem (90.00) - 90.00 - Atendida
Local de redução - aulas práticas - Porcentagem (50.00) - 100.00 - Atendida
Local de redução - secretaria - Porcentagem (90.00) - 90.00 - Atendida

Avaliação

A redução de plásticos nos ambientes do ILA foi plenamente alcançada, em função das atividades estarem quase todas
sendo executadas de forma remota.
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Meta

Redução do consumo de papel.

Descrição

1. Realizar reunião com setor responsável para discutir implementação de caderno de chamada eletrônico;
2. Realizar reunião com setor responsável para discutir aprimoramento da plataforma Moodle e oficinas a discentes.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

Prograd, Proiti/CGTI, Sead

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  4.    Promover  o  uso  racional  de  material  de  consumo  nas  Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião com setores envolvidos - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Solicitação de formação para discentes - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em razão da pandemia, que obrigou os servidores a trabalharem de forma remota, houve redução no consumo de papel
na FURG, embora a unidade não tenha dado andamento às ações propostas para contribuir com essa redução.
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Meta

Revisão e Atualização do regimento do ILA.

Descrição

Criação de comissão.
Chamada geral para colaborações dos servidores.
Análise das sugestões.
Reunião geral para propor alterações.
Aprovação no conselho.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 10.   Avaliar a
autonomia administrativa e orçamentária das Unidades Acadêmicas e Administrativas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aprovação no conselho - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Comissão - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reunião geral - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões de análise - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Solicitação de colaboração - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A  Comissão  para  discussão  e  atualização  do  regimento  foi  criada;  a  partir  disso  foram  feitas  discussões  e  propostas
diversas atualizações. A proposta foi encaminhada à Direção, que enviou para discussão e sugestão nas áreas. Algumas
áreas enviaram suas contribuições, porém a versão final do regimento ainda não foi concluída. O trabalho continuará no
próximo ano.
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Meta

Revisão e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação.

Descrição

Manter as reuniões pedagógicas para a discussão dos PPCs.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

CCurArtVis, CCurLetrasEstrang, CCurLetrasPort, CCurLetrasSLS, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões - Numérica (4.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Em relação aos Cursos de Artes Visuais - Bacharelado e Licenciatura, estão sendo realizadas reuniões on-line junto ao
NDE e Área de Artes para a elaboração da reforma curricular dos cursos.

Nos  cursos  de  Letras  Português-Línguas  Estrangeiras,  ainda  que  os  NDEs e  a  coordenação  tenham se  debruçado  no
estudo da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e a Coordenação de Curso tenha discutido e estudado no Pangea as
DCNs para os cursos de Licenciatura, bem como participado do Fórum das Licenciaturas, que encaminhou ao CONSUN
a  a  Política  Institucional  de  Formação  Inicial  e  Continuada  de  Professores  e  Professoras  da  Educação  Básica  da
Universidade Federal do Rio Grande- FURG, com todo o planejamento acadêmico para a retomada das aulas de forma
remota, a Coordenação e os NDEs tiveram que suspender as discussões para a estruturação dos novos cursos.

O cenário para o curso de Letras Português está contemplado no parágrafo anterior, tendo em vista que o processo de
reforma curricular precisa, necessariamente, ser conduzido entre as duas Coordenações dos cursos de Letras. Há pelo
menos 4 anos, a Coordenação do Português vem tentando encaminhar a reforma curricular. Em 2019, a articulação entre
as Coordenações estava mais estreita, o que permitiu o avanço do debate, no entanto, com as restrições decorrentes da
pandemia  do  novo  coronavírus  em  2020,  as  iniciativas  foram  interrompidas,  cedendo  espaço  a  discussões  sobre  o
momento  único  que  se  apresenta.
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Meta

Sinalização referente a redução e melhor uso de recursos.

Descrição

Criar avisos e imprimir, colar adesivos em locais estratégicos do ILA.

Unidade Responsável

ILA - Instituto de Letras e Artes

Unidades Envolvidas

SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  6.    Incentivar  o  desenvolvimento  de  Boas  Práticas  de  Sustentabilidade  Ambiental  nas  Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de sinalização - Numérica (20.00) - 5.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

De forma ainda inicial,  antes da pandemia alguns avisos sobre reciclagem e sobre reuso de papel  foram colocados no
Prédio do ILA, por iniciativa da Comissão ILA +sustentável. Porém, mesmo que tivesse sido implementada na totalidade,
não teria alcançado seu intento, posto a circulação mínima de pessoas pelo Campus Carreiros.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: ILA
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

31Total de metas apresentadas:

35 35/



Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Relatório de Metas da Unidade IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física
Unidade é responsável pela meta

Meta

18-META COVID - Divulgação das pesquisas, projetos e ações do IMEF

Descrição

Criação do Espaço COVID-19 na página do IMEF para divulgar as pesquisas, os projetos e as ações do IMEF a fim de
minimizar a propagação do Coronavírus (COVID-19)

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 3.   Desenvolver ou aprimorar ferramentas de gestão
e  acesso  da  informação,  atendendo  aos  princípios  da  eficiência,  transparência,  publicidade  e  comunicação  com  a
sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo um publicação de ação na pagina do IMEF - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

O  Espaço  COVID-19  foi  criado  na  página  do  IMEF  (https://imef.furg.br/pesquisa-sobre-covid-19)  e  neste  espaço  foram
publicados  os  trabalhos  relacionados   ao  simulador  Simcovid,  que  pode  ser  usado  para  a  previsão  da  evolução  da
epidemia da Covid-19, livro sobre a Modelagem Dinâmica Aplicada à COVID-19, vídeos sobre a dinâmica da epidemia do
novo  Coronavírus,  notícias  relacionadas  às  ações  e  projetos  desenvolvidos  pelos  servidores  do  IMEF  em  relação  à
pandemia.
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Meta

Ampliar a integração e a visibilidade dos Programas de Pós-Graduação vinculados ao IMEF.

Descrição

*   Realizar um Seminário Integrador das Pesquisas realizados pelo IMEF.
*   Promover parceria entre os docentes para realização de pesquisas.
*   Integrar o servidor docente recém doutor/concursado com os demais servidores.
*   Manter atualizadas as páginas dos cursos de Pós-Graduação do IMEF (Mestrado em Física, Mestrado e Doutorado em
Educação  em  Ciências,  Mestrado  Nacional  Profissional  em  Matemática,  Mestrado  Nacional  Profissional  em  Ensino  de
Física, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas e Mestrado em Ambientometria, Mestrado e Doutorado em
Modelagem Computacional).
*   Divulgar os perfis dos Cursos de Pós-Graduação do IMEF nas redes sociais.
*   Divulgar a produção acadêmica dos servidores e colaboradores do IMEF nos meios de comunicação da FURG e redes
sociais.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurMestFisica,  CCurMestProfEnsCieEx  -  SAP,  CCurMestProfEnsFísica,  CCurMestProfMat,  CCurPGCQuiVSaud,
CCurPGModComput

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo um seminário. - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O PPG-Física promoveu ao longo do ano interações com grupos de pesquisa da UFPel e fomentou a internacionalização
do programa.
Houve integração entre os professores das áreas do IMEF em editais de fomento para o combate ao covid-19. Foi criado
o Exactum -  Núcleo Transdisciplinar  de Teoria  ,  Modelagem,  Tecnologia  e  Educação de Combate  a  Surtos,  Endemias,
Epidemias e  Pandemias.
Houveram  tratativas  para  realizar  o  seminário  integrador,  mas  por  motivo  da  pandemia  foi  inviável.  A  ação  mais
impactante foi a conquista do Edital Emergencial FAPERGS do COVID que possui um total de 30 docentes do IMEF das
três áreas. Através do edital foi contratado um bolsista DTI para o PPG-Física e uma bolsista DTI para o PPG-Modelagem
Computacional.  Além  disso,  o  projeto  para  o  Edital  Emergencial  CAPES  do  COVID  incorporou  ao  grupo  de  trabalho
docentes e discentes de outras UA e também de outros PPGs da FURG (Saúde, C3, EE, HU). O PPG-Física através do
edital  de credenciamento de docentes dois  professores do IO e 2  professores da UFRGS. Toda a arte  visual  do PPG-
Física foi  reformulada e atualmente temos materiais  padrão seguindo o atual  MIV da FURG.
No  ano  de  2019,  devido  a  impasses  junto  a  Capes,  o  Edital  Nacional  Exame  de  Acesso  ao  Mestrado  Profissional  em
Matemática  em  Rede  Nacional-  PROFMAT  foi  cancelado,  então  em  2020  não  teve  uma  nova  turma.  A  coordenação
divulgou o PROFMAT na página da FURG, do IMEF e na página do PROFMAT-FURG, sendo que esta última página foi
constantemente  atualizada  no  decorrer  deste  ano.  A  divulgação  do  PROFMAT  nas  redes  sociais  foi  realizada  pelos
docentes  e  discentes  do  programa.
A coordenação e o corpo docente do PROFMAT discutiram formas de divulgar o Edital  de Acesso, pensaram em fazer
minicursos  de  assuntos  específicos,  voltados  a  professores  do  Ensino  Básico,  divulgando  as  atividades  do  PROFMAT.
Porém, devido à pandemia do COVID-19 e as escolas fechadas, estes minicursos não foram realizados. Em termos de
mostrar  o  trabalho  de  pesquisa,  na  disciplina  de  Tópicos  de  Matemática  os  discentes  apresentam  o  seu  projeto  de
pesquisa  e  o  corpo  docente  do  PROFMAT  é  convidado  a  assistir,  contribuir  e  interagir.
Nos  anos  2018  e  2019  ocorreram  encontros  do  PROFMAT  com  docentes,  alunos  matriculados  e  alunos
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egressos convidados.  Como este ano de 2020 não teve uma nova turma, este encontro não foi realizado. A coordenação
local do PROFMAT pretende realizar este encontro, mesmo que na forma online,  em 2021.
Em relação a promover parceria entre os docentes para realização de pesquisas,  na disciplina de Tópico de Matemática
do PROFMAT os alunos apresentam seus projetos de pesquisa e atividades elaboradas para os professores da disciplina
e corpo docente do programa.
A página  do  PROFMAT tem sido  atualizada com a  publicação da  nova   coordenação,  regimentos  nacional  e  interno  e
publicação de  trabalhos  de  conclusão de  curso  apresentados  no  programa.
A divulgação do PROFMAT nas redes sociais  foi  realizada pelos docentes e discentes do programa e a divulgação da
produção acadêmica dos servidores e colaboradores do IMEF foi realizada na página do PROFMAT - FURG. Ainda, foi
enviado  e-mail  para  todos  alunos  egressos  para  a  divulgação  do  Edital  de  Acesso  ao  PROFMAT  em  2021.   A
coordenação pretende fazer a apresentação do PROFMAT no RU Café FURG (ainda não realizada), está tentando entrar
em  contato  com  a  Secretaria  da  Educação  do  Estado,   do  Município  de  Rio  Grande  e  de  Pelotas,  para  divulgar  o
PROFMAT  aos  professores  de  Matemática.
A coordenação do Mestrado em Ambientometria não realizou seminário e não participou dos seminários de outros cursos
do  IMEF.  O  coordenador  e  a  coordenadora  adjunta  participaram  do  I  Ciclo  de  Debates  IO/FURG  (Etapa  II  -  Cenários
Futuros das Ciências do Mar).  Foi  proposto um projeto integrado para a COVID19, com professores do IMEF (Física e
Estatística) e da Faculdade de Medicina. Os novos professores da área da Estatística foram bem integrados ao IMEF. A
página deste PPG está atualizada. O curso é divulgado no FACEBOOK e o coordenador participou de Live no Youtube no
canal Aproxima Vida & Ciência.
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Meta

Consolidação da infraestrutura da rede de dados nos espaços do IMEF

Descrição

Agilizar junto à PROINFRA e ao NTI a manutenção e a instalação de novas redes de dados nos espaços do IMEF.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião mensal para o acompanhamento da meta - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

A infraestrutura planejada na ampliação dos espaços físicos do IMEF foram contempladas e entregues pela Pro-infra.
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Meta

Consolidação da infraestrutura da rede de telefonia nos espaços do IMEF

Descrição

Agilizar junto à PROINFRA e ao NTI a manutenção e a instalação de novas redes de telefonia nos espaços do IMEF.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião mensal para o acompanhamento da meta - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

A infraestrutura planejada na ampliação dos espaços físicos do IMEF foram contempladas e entregues Proinfra.
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Meta

Consolidação do Laboratório de Física Moderna - Campus Santo Antônio da Patrulha

Descrição

Agilizar  junto  às  pró-reitorias  (PROINFRA e  PROPLAD)  e  Direção  do  Campus  SAP,  a  consolidação  do  espaço  para  o
Laboratório  de  Ensino  de  Física  Moderna.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Consolidação do Laboratório de Física Moderna - Campus Santo Antônio da Patrulha - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não
atendida

Avaliação

Por  falta  de  recursos  financeiros  a  Universidade  não  conseguiu  comprar  os  equipamentos  solicitados  pela  Unidade  ao
longo do ano. Como uma medida emergencial,  o IMEF emprestou equipamentos do campus sede para o campus SAP,
por um semestre, no intuito de fomentar a aprendizagem dos alunos. É importante reforçar, que mesmo com esta ação, é
fundamental  que  os  laboratórios  tenham  equipamentos  próprios  a  fim  de  não  fragilizar  o  patrimônio  institucional  e
prejudicar  a  formação  dos  alunos.
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Meta

Consolidação do Laboratório de Produção de Materiais Didáticos - Campus Santo Antônio da Patrulha

Descrição

Agilizar  junto  às  pró-reitorias  (PROINFRA  e  PROPLAD)  e  Direção  do  Campus  SAP,  a  consolidação  do  espaço  do
Laboratório  de  Produção  de  Materiais  Didáticos.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Consolidação  do  Laboratório  de  Produção  de  Materiais  Didáticos  -  Campus  Santo  Antônio  da  Patrulha  -  Porcentagem
(100.00)  -  70.00  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

A Universidade adquiriu os equipamentos solicitados pela Unidade, a fim de consolidar o laboratório. Cabe registrar que o
mesmo está em um espaço físico provisório e aguarda conclusão de obras do campus Santo Antônio da Patrulha (SAP)
para receber instalação definitiva. O conselho do campus SAP já aprovou os espaços futuros.
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Meta

Definir um calendário anual de trabalho.

Descrição

*   Elaborar e divulgar um cronograma para planejamento das ações da unidade acadêmica.
*   Aumentar a participação dos docentes e técnicos do IMEF na elaboração do planejamento estratégico do IMEF.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração e divulgação do cronograma de trabalho. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Foi elaborado e divulgado um cronograma para planejamento anual das ações da Unidade Acadêmica. Exemplificamos,
como uma das ações, que na data de  21 de maio às 9h foi realizado, na modalidade a distância, o "SEMINÁRIO ONLINE
DE COORDENAÇÕES DE CURSO DE GRADUAÇÃO:  socialização  da  sistematização  dos  resultados  da  Avaliação  do
Docente pelo  Discente (ADD) e dos Relatórios Gerenciais",  com a presença de todas as Coordenações dos cursos de
graduação do IMEF
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Meta

Diminuir  a evasão e retenção em cursos de Graduação.

Descrição

*   Incentivar os estudantes a utilizarem as monitorias e os horários de atendimento dos professores.
*   Fortalecimento e divulgação do PRIMA./ Divulgar o PRIMA e incentivar a participação dos estudantes no curso.
*   Manter/ampliar os projetos de monitoria e apoio pedagógico aos estudantes (TEMAT, Salas de Ensino, PRIMA , Pré-
Física, LEMAFI, etc.)
*   Incentivar a participação dos estudantes em eventos integradores e MPU.
*   Reuniões semestrais da coordenação e professores com os estudantes.
*   Socialização dos relatórios com os professores e alunos do curso.
*   Melhoria do Laboratório 2206 (Colocação de persianas (blackout), reposicionamento o computador do professor para
melhor  atender  os  alunos  na  sala,  Instalação  de  uma  lousa  digital,  manutenção  do  condicionador  de  ar,  instalação  de
ventiladores  de  teto.)
*   Acompanhar as estatísticas de evasão e retenção: Mapear (i) os motivos de evasão e retenção e (ii) os reais interesses
dos ingressantes quando iniciam o curso, para incluir nas estatísticas. Discutir em reuniões semestrais (ou anuais), com
os 3 grupos do IMEF.
*   Manter as salas de aprendizagem colaborativas.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurCienExatLic - SAP, CCurFis, CCurFísBach, CCurMatAplic, CCurMatLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  2  -  Otimizar  a  ocupação  de  vagas  -  4.    Fortalecer  as  ações  afirmativas  para  o  ingresso  e
permanência  dos  estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo uma reunião para socialização dos relatórios. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

 Foi  realizado  um  seminário  para  a  socialização  dos  relatórios  gerenciais.  As  atividades  planejadas  (propostas)  foram
executadas e no período atual da pandemia de Covid-19, adaptadas para que tivessem continuidade.  A Unidade solicitou
para a PROPLAD a compra de equipamentos para a melhoria do laboratório 2206, contudo, por motivos orçamentários,
estes não puderam ser adquiridos.
Houve  ealização  de  oficinas  online  do  TEMAT  (Território  de  Estudos  de  Matemática)  abordando  temas  básicos  de
Matemática. O TEMAT manteve o atendimento online com 3 bolsistas, divulgando os horários de atendimento nas redes
sociais e no AVAFURG.
A  coordenação  do  curso  de  Matemática  Aplicada  realizou  2  reuniões  com  os  estudantes  do  curso  durante  o  ano.  Os
tutores  realizaram  uma  reunião  com  os  alunos  do  curso.  O  relatório  gerencial  do  curso  de  Matemática  Aplicada  foi
apresentado aos estudantes e professores e por fim o curso foi contemplado com 3 tutores para atender os estudantes.
O  curso  de  Física  Bacharelado  incentivou  os  estudantes  a  utilizarem  as  monitorias  e  os  horários  de  atendimento  dos
professores. Incentivou também a participação dos estudantes em eventos integradores e MPU, além de acompanhar as
estatísticas de evasão e retenção,  mapeando os reais interesses dos ingressantes quando iniciam o curso.
O  Curso  de  Licenciatura  em Ciências  EaD em parceria  com a  SEaD retomou  as  formações  de  tutoria  como forma  de
contribuir nos processos de mediação do curso e poder com isso diminuir os índices de evasão no curso, por entender
que a figura da tutoria é essencial para a qualificação da formação dos licenciandos em Ciências.
O curso de Licenciatura em Ciências Exatas incentivou aos professores do curso participarem dos editais de monitoria e
aos  estudantes  a  utilizarem  as  monitorias  e  os  horários  de  atendimento  dos  professores,  através
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do espaço de aconselhamento. Incentivo aos estudantes participarem do espaço de Aprendizagem Colaborativa do IMEF.
Oferta das disciplinas em 2020/1 em módulos durante o período emergencial; Consolidação dos programas PIBID e RP
Ciências  Exatas;  Realização  de  reuniões  semestrais  com  estudantes  e  professores  do  curso;  Avaliação  semestral  do
curso através de formulário eletrônico; Realização do XVI Encontro sobre Investigação na Escola, que proporcionou aos
estudantes da LCE socializarem suas produções; Consolidação da parceria com a secretária municipal de educação de
SAP através do PIBID, RP, MCCSAP e outros projetos coordenados por professores do curso.
 O curso de Matemática  Licenciatura organizou os horários das disciplinas com o objetivo de otimizar a permanência dos
alunos no Campus (atividade pré - isolamento), além disso:
- Sugeriu  dias e horários para entrega de tarefas durante o período remoto;
- Realizou de Acolhida Cidadã para os calouros e demais alunos do curso;
-  Realizou  reunião  com  os  alunos  do  curso  com  o  objetivo  de  esclarecer  dúvidas  sobre  a  modalidade  remota  e  os
processos  de  solicitações  via  Sistema;
- Solicitação de tutores para auxilio dos alunos no período de ensino remoto;
- Incentivo à participação nas salas de Monitoria Permanente;
- Divulgação e participação dos alunos do curso na MPU;
- Reunião com professores do curso referentes a 2020/1 antes do início do período remoto como objetivo de esclarecer
dúvidas a respeito do funcionamento do AVA e dos planos de ensino das disciplinas;
- Realização de acompanhamento das estatísticas de evasão e retenção que aparecem no Relatório Gerencial.
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Meta

Diminuir  a evasão e retenção em cursos de Graduação.

Descrição

Criação do laboratório de Matemática Aplicada.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurMatAplic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  13.    Criar  e  qualificar  laboratórios de ensino.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação do laboratório. - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O espaço físico já foi entregue, contudo por motivos orçamentários a Universidade não conseguirá disponibilizar o total de
100  computadores  como  planejado.  Para  o  ano  de  2020  a  Pró-Reitoria  vai  disponibilizar  7  máquinas.  A  Direção  e
Administração do IMEF, juntamente com a coordenação do curso de Matemática Aplicada, realizaram uma reunião a fim
de planejar  as ações do curso,  adequando as atividades a esta realidade e seguindo no aguardo da infraestrutura dos
laboratórios,  que é fundamental  para o funcionamento do curso e de disciplinas do IMEF.
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Meta

Diminuir  a evasão e retenção em cursos de Graduação.

Descrição

- Realizar parcerias com a SMED para realização de oficinas de matemática prática para  escolas do Ensino Fundamental
(2º ciclo - 6º ao 9º ano).
- Propor encontros pedagógicos sobre o Ensino de Matemática para Séries Iniciais com alunos(as) da Pedagogia do IE,
contribuindo com conhecimento de atividades práticas bem como com as horas-complementares do referido curso.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurMatLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 9.   Aproximar os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura com as
práticas escolares da Educação Básica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo um encontro ou uma parceria. - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação não realizada.
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Meta

Fortalecimento da identidade dos cursos de Graduação do IMEF.

Descrição

*    Ampliar  o  conhecimento  do  curso  por  parte  dos  ingressantes  a  partir  da  Divulgação  de  informações  específicas  do
curso  na  sociedade.
*    Divulgar os cursos junto a comunidade em geral, mostrando a importância de cada curso.
*   Propiciar amplo conhecimento do curso aos ingressantes
*   Estimular  a participação dos alunos de graduação em espaços de divulgação dos cursos (MPU, feira de profissões,
semana aberta,  nos dias comemorativos à profissão,  FITEC)
*   Manter interlocução entre professores, estudantes e coordenação do curso através de diferentes espaços de discussão
e reflexão.
*   Investir na divulgação do curso em diferentes mídias.
*   Apoiar os estudantes na realização das semanas acadêmicas e de acolhida.
*   Ampliar o número de ações de extensão vinculadas aos cursos do IMEF.
*   Atualizar a página do IMEF, com todos os projetos desenvolvidos (ensino, pesquisa e extensão).

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurCienExatLic - SAP, CCurFísBach, CCurFísLic, CCurMatAplic, CCurMatLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  8.    Desenvolver  processos  de  aproximação  entre  os  cursos  de
Graduação,  os  campos  de  atuação  profissional  e  as  demandas  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Participação dos alunos nos eventos da Universidade. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

As coordenações de cursos de graduação e NDE mantiveram ativas as reuniões periódicas com professores e alunos do
curso.  O  curso  de  Física  bacharelado  iniciou  o  processo  de  atualização  da  página  do  curso  .  Além disso,  estimulou  a
participação  dos  alunos  de  graduação  em espaços  de  divulgação  dos  cursos.
O Curso de Licenciatura em Ciências EaD ao longo de 2020 divulgou suas ações através de Lives no canal da FURG e
da  SEaD  no  YouTube,  além  de  participar  do  projeto  promovido  pela  Prograd,  Portal  Profissão  Professor,  que  tem  a
intenção  de  mostrar  a  importância  dos  cursos  de  licenciatura  e  a  carreira  docente  a  comunidade  em  geral.  Ademais,
especificamente em se tratando da interlocução entre professores, estudantes e coordenação do curso, foi mensalmente
atualizado o Espaço de Diálogo do Estudante (EDE) que é um ambiente interno no AVA Moodle -  UAB, que possibilita
uma interação recorrente entre estes sujeitos.
O curso de Licenciatura em Ciências Exatas divulgou junto à comunidade de SAP e região a proposta de formação do
curso,  mostrando  sua  importância  para  a  região.  Apoiou  os  estudantes  na  realização  da  semana  acadêmica  e  de
acolhida,  organização  do  evento  Dia  do  Professor  e  XVI  Encontro  sobre  Investigação  na  Escola.  Ações  de  extensão
vinculadas ao curso de Licenciatura em Ciência Exatas: Mostra de Ciências e do Conhecimento, Curso de Formação de
professores  para  Mostras  e  Feiras  Científicas;  PIBID,  RP,  entre  outras  ações.  Atualização  da  página  do  curso.  Desde
2015, promovem-se eventos locais que contribuem com a formação acadêmica-profissional dos professores em formação
inicial, tais como: Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas (evento anual), Aula inaugural (evento anual),
Atividade  do  Dia  do  Professor  (evento  anual)  e  palestras  em  geral.  Além  disso,  os  estudantes  são  incentivados,  em
conjunto com os professores, a participarem de eventos externos ao Campus de Santo Antônio da Patrulha (FURG-SAP).
Nesse  sentido,  registramos  a  participação  de  grupos  de  estudantes  em  eventos  nacionais  e  internacionais,  tais  como:
Mostra da Produção Acadêmica - MPU em Rio Grande/RS, na Furg-Campus Carreiros; Encontro Estadual de Ensino de
Física,  em  Porto  Alegre/RS;  Encontro  de  Ensino  por  Investigação,  em  São  Paulo/SP;  MOSTRATEC-JR.  e  Seminário
Internacional  de  Ensino  e  Tecnologia  -  SIET,  em  Novo  Hamburgo/RS;  Encontro  de  Investigação  sobre
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a Escola, em Porto Alegre, entre outros.
Ações do curso de Matemática Licenciatura: Participação da Coordenação e do NDE no Grupo de Estudos Pangea com o
objetivo de contribuir na construção do documento da Política Institucional de Formação de Professores; Participação da
Coordenação e do NDE no Fórum das Licenciaturas;  Participação de egressos do curso e da Diretora da Unidade nas
lives  Profissão  Professor  promovidas  pela  Prograd  e  apresentadas  no  canal  do  Youtube  da  FURG;  Realização  da
Acolhida  Cidadã  em  Março  de  2020  -  (pré  -  isolamento);   Participação  dos  alunos  do  curso  na  MPU;  Realização  de
Reuniões do NDE e NDE Ampliado durante o período remoto;  Parceria entre Coordenação e CAMAT na realização da
Acolhida;  Seminário Online de Cursos de Graduação do IMEF sobre ADD e Relatórios Gerenciais.
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Meta

Manter os PPCs atualizados.

Descrição

- Avaliar se os objetivos do PPC estão sendo atingidos.
- Atualizar os PPCs após cada avaliação.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurCienExatLic - SAP, CCurFísBach, CCurFísLic, CCurMatAplic, CCurMatLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo uma reunião do NDE. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Reuniões periódicas de avaliação dos PPCs realizadas.
O curso de Matemática Aplicada realizou 7 reuniões no NDE durante o ano de 2020.Ao longo de 2020, o curso de Física
Bacharelado realizou pequenas alterações curriculares,  como por exemplo,  a duração dos estágios de Física Médica e
ajustes de pré-requisitos de algumas disciplinas.  O próximo passo é a atualização do PPC.
O  curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Exatas  organizou  a  reformulação  curricular,  pautando-se  na  resolução  CNE/CP
02/2015 de 1º de julho de 2015, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação inicial em nível superior
(cursos  de  licenciatura,  cursos  de  formação  pedagógica  para  graduados  e  cursos  de  segunda  licenciatura)  e  para
formação  continuada,  que  entram em vigor  a  contar  do  primeiro  semestre  de  2020.  Nesta  reforma,  alterou-se  a  carga
horária  dos  cursos  (ênfase  Matemática:  3.215  h,  ênfase  Física:  3.215  h,  ênfase  Química:  3.230  h),  ementas  das
disciplinas,  pré-requisitos  e  normas  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso.  De  modo  geral,  o  curso  está  organizado  em
torno de dois núcleos de disciplinas obrigatórias:  núcleo comum e o núcleo específico de cada ênfase. Dentro de cada
núcleo temos diferentes disciplinas, organizadas por suas áreas de conhecimento. No núcleo comum, estão incluídas as
disciplinas comuns às três ênfases do Curso, totalizando 2.055h de atividades de integração teórico-práticas.
 O Curso de Matemática Licenciatura organizou diversas reuniões do NDE com o objetivo de aprimorar as normas para os
TCCs;  discutindo constantemente  a avaliação e melhorias no QSL. Tambem realizou reuniões do grupo Pangea e do
NDE com o objetivo de estudar as novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Licenciatura.

15 22/



Relatório de Metas da Unidade IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ocupação dos espaços novos do IMEF

Descrição

Agilizar com a PROINFRA a finalização da obra e a liberação dos espaços novos do IMEF.
Agilizar com a PROPLAD a aquisição de mobiliário e equipamentos para os espaços novos.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Finalização da obra e a liberação dos espaços novos do IMEF - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

A obra de ampliação dos espaços novos do IMEF foi entregue em outubro do corrente ano. Anteriormente a Direção já
havia organizado as demandas de ocupação dos espaços, realizando reuniões de levantamento dessa demanda junto às
áreas e professores do IMEF. Todos os espaços já estão distribuídos e planejados para atendimento.
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Meta

Participação ativa nos processos avaliativos da universidade.

Descrição

*   Analisar, discutir, e divulgar os relatórios gerenciais junto aos professores e estudantes do curso.
*   Atualizar os currículos lattes dos servidores.
*   Promover reuniões semestrais com os estudantes do curso a fim discutir e divulgar a ADD.
*   Divulgar os processos avaliativos em vigência.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurCienExatLic - SAP, CCurFísBach, CCurFísLic, CCurMatAplic, CCurMatLic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 2.
Fomentar a participação dos usuários nos processos avaliativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo uma reunião para socialização dos relatórios. - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

A  unidade  estimulou  a  participação  dos  servidores  e  alunos  nos  processos  avaliativos  da  Instituição.  Os  instrumentos
avaliativos  aplicados  pela  DAI  retornaram  altos  índices  de  participação  da  comunidade  do  IMEF.
O  curso  de  Física  Bacharelado  realizou  uma  reunião  de  socialização  dos  relatórios,  com  coordenações  e  direção  do
IMEF.  Até  então  não  foram  realizadas  reuniões  com  professores  e  estudantes.  O  curso  de  Matemática  Aplicada
Bacharelado  elaborou  um  questionário  de  avaliação  do  curso.  O  questionário  foi  encaminhado  à  DAI  para  eventuais
contribuições. Foi aprovado em reunião do NDE e, então, enviado e respondido pelos egressos do curso. A divulgação
dos processos avaliativos da Universidade é realizada aos docentes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas EaD
através  de  e-mail  e  grupos  no  WhatsApp  por  cada  interdisciplina  que  compõem  o  curso.  No  que  diz  respeito  aos
estudantes, foi realizada, ao final de cada semestre uma reunião com os estudantes por webconferência para explicar a
importância das avaliações institucionais  e incentivá-los a realizá-la,  bem como para dialogar  a respeito  dos resultados
dos relatórios gerenciais. Além disso, foi ampliada a divulgação por meio dos grupos de WhatsApp nos quais os tutores
estão com os estudantes.A coordenação de curso e NDE do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, tem se esforçado
na  divulgação  e  discussão  dos  resultados  da  Avaliação  do  Docente  pelo  Discente.  Durante  os  meses  de  avaliação,  a
coordenação  tem  procurado  sensibilizar  professores  e  estudantes,  através  de  mensagens  via  correio  eletrônico,  redes
sociais  e  em  diferentes  espaços  dentro  da  universidade.  Salienta-se  que  a  participação  dos  licenciados  das  Ciências
Exatas,   nos  diferentes  processos  avaliativos  da  Universidade  tem  aumentado.O  curso  de  Matemática  Licenciatura
registrou  ampla participação dos alunos do curso na ADD e incentivo por parte dos professores do curso para que os
alunos  respondam  aos  questionários.  Além  disso,  a  coordenação  do  curso  promoveu  a  discussão  dos  processos
avaliativos  durante  a  Acolhida  de  2020  -  Março.
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Meta

Participação ativa nos processos avaliativos da universidade.

Descrição

Criação de um questionário de avaliação do curso.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

CCurMatAplic

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação do questionário. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Avaliação QUALITATIVA: Esta meta foi criada para atender a uma demanda futura do curso de Matemática Aplicada a fim
de produzir dados dos egressos dos cursos que poderão ser utilizados para ações de gestão do mesmo.
A  coordenação  do  curso  de  Matemática  Aplicada  Bacharelado  elaborou  um  questionário  de  avaliação  do  curso.  O
questionário foi encaminhado à DAI para eventuais contribuições. Foi aprovado em reunião do NDE e, então, enviado e
respondido pelos egressos do curso.
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Meta

Promover a discussão do regimento do IMEF.

Descrição

*   Criar um grupo de trabalho para análise do atual regimento.
*   Realizar reuniões e um seminário com todos os servidores do IMEF a fim de socializar e atualizar o regimento.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo uma reunião ou seminário. - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

No ano de 2018 o Conselho do IMEF instituiu uma comissão para trabalhar na adequação e atualização do regimento da
Unidade.  No  ano  de  2020,  a  comissão  apresentou  o  relatório  de  trabalho  para  o  conselho  da  unidade  e  sugeriu  a
continuidade do trabalho. O próximo passo da comissão será apresentar ao conselho um cronograma de trabalho a fim
fomentar o diálogo com a comunidade do IMEF para futura aprovação dos órgãos deliberativos.
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Meta

Promover ações direcionadas à atenção à saúde e bem-estar da comunidade do IMEF.

Descrição

*   Promover espaços de aproximação do IMEF com a PRAE, PROGRAD, NEAI e CAP.
*   Promover a integração entre os servidores do IMEF.
*    Incentivar  as  coordenações  de  curso  na  promoção  de  atividades  que  aproximem  os  órgãos  de  acompanhamento
pedagógico  e  psicológico  dos  alunos.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

Prae, Progep, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

No mínimo um espaço de integração/aproximação. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

O IMEF realizou  vários  encontros  de  formação  entre  as  áreas  e  propiciou  espaços  de  trocas  de  experiências  entre  as
categorias.

20 22/



Relatório de Metas da Unidade IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificação da infraestrutura dos laboratórios de Ensino de Física

Descrição

Agilizar junto às Pró-Reitorias  PROINFRA e PROPLAD, a consolidação do projeto de reestruturação dos Laboratórios de
Ensino de Física já realizado no ano de 2019.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reunião mensal para o acompanhamento da meta - Porcentagem (100.00) - 30.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Reuniões  realizadas  com  Proplad  e  Proinfra  para  atendimento  da  meta.  Atualmente  a  unidade  aguarda  a  licitação  e
execução  da  obra,  mas  já  teve  os  espaços  dos  laboratórios  adequados  para  o  início  da  obra
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Relatório de Metas da Unidade IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física
Unidade é responsável pela meta

Meta

Sensibilizar a comunidade do IMEF quanto aos temas de sustentabilidade.

Descrição

*    Incentivar  os  Agentes  de  Gestão  Ambiental  e  demais  servidores  do  IMEF  a  participarem  dos  cursos  de  formação
promovidos  pela  SGA  (indicadores  nº  de  AGAs  que  participam).
*   Divulgar o #RECICLAIMEF.

Unidade Responsável

IMEF - Instituto de Matemática, Estatística e Física

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 3.   Promover cursos de formação
continuada para servidores com temas de sustentabilidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aumentar a adesão ao programa. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

O  projeto  incentiva  os  Agentes  de  Gestão  Ambiental,  e  demais  servidores  do  IMEF,  a  participarem  dos  cursos  de
formação  e  eventos  promovidos  pela  SGA.  A  divulgação  da  ação  ocorreu  através  das  redes  sociais  (Facebook  e
Instagram)  que  se  mantiveram  ativas  no  período,  divulgando  campanhas  de  temas  relativos  às  questões  ambientais.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: IMEF
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

19Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
IO - Instituto de Oceanografia

Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a visibilidade do Instituto de Oceanografia

Descrição

Realizar reuniões para o levantamento de necessidades;
Seleção e contratação de estagiário;
Criação de site do Instituto;
Criação de mídia social.

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 6.   Aprimorar os mecanismos de comunicação
interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (4.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foram realizadas reuniões com a direção para compor o documento de levantamento de necessidades do site.
Foi enviado um formulário para os coordenadores a fim de levantar as necessidades .
A seleção e contratação de estagiários não foi possível devido ao fato do Instituto ter perdido vagas de estágio.
A criação do site está em andamento e o mesmo deve ser concluído em 2021.
A meta terá continuidade no próximo ano.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar o regimento interno do Instituto

Descrição

Realizar reuniões para propor o novo documento
Composição do novo documento
Aprovar o novo regimento no conselho do Instituto
Colocar o novo regimento em vigor

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 6.   Aprimorar o
Estatuto e o Regimento Geral da Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As dicussões ainda não foram realizadas e portanto a meta ainda não foi atendida.
A meta será continuada no ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aumentar a publicação científica  e o número de projetos do Instituto

Descrição

Ampliar a divulgação de editais; estimular docentes e estudantes de graduação e pós-graduação a submeter artigos para
publicação em periódicos especializados e
resumos expandidos e artigos completos em anais de congressos, a participar
da organização de livros e da elaboração de capítulos de livros, assim como
também a publicar os relatórios técnicos produzidos.

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa -  3  -  Qualificar  a  divulgação da produção científica  -  5.    Apoiar  a  publicação em periódicos impressos e
eletrônicos qualificados.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

n° de projetos aprovados - Numérica (15.00) - 38.00 - Atendida
n° de publicações - Numérica (40.00) - 60.00 - Atendida

Avaliação

As  coordenações  dos  quatro  programas  de  pós-graduação  do  Instituto  realizaram  várias  reuniões  com  seus  docentes,
para a avaliação da produção científica e incentivo da  participação de alunos de graduação nas pesquisas e publicações
geradas  delas.  Vários  professores  do  instituto  se  envolveram  em  projetos  de  pesquisa  internacional,  financiados  com
recursos  estrangeiros,  por  exemplo,  da  União  Europeia.
Foram provados 38 projetos no ano de 2020.
Publicações de 30% do corpo docente.
Meta foi totalmente atendida.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Contribuir para a renovação do mobiliário antigo dos laboratórios e para a manutenção predial

Descrição

Utilizar percentual de recurso próprio para a renovação de mobiliário
Utilizar percentual de recurso próprio para manutenção predial

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Neste ano, não foi realizada a compra de mobiliário. A meta será retomada no próximo ano.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar e implantar Infraestrutura de dados do Instituto de Oceanografia

Descrição

Formalizar a iniciativa no âmbito do Instituto;
Melhorar as condições da infraestrutura física da sala do servidor;
Implantar a plataforma tecnológica na infraestrutura de servidores existentes;
Estabelecer o conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e políticas para a gestão da informação no âmbito do IO.
Realizar o teste piloto com três conjuntos distintos de dados;
Divulgar o resultado do teste piloto ao Instituto por meio de oficina.

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação  Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  da
Informação (Proplad)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)---Programa do PDI para Excelência na
Pesquisa  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação  (Propesp)---Programa  do  PDI  para
Infraestrutura  e  Segurança  Patrimonial  (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.
III - Pesquisa - 3 - Qualificar a divulgação da produção científica - 1.   Consolidar o repositório institucional e adequá-lo às
normas internacionais de reconhecimento da publicação científica.
III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  3.    Divulgar  a  produção  científica  e  os  grupos  de
pesquisa  com  meios  e  linguagens  adequados  ao  entendimento  da  sociedade.
IV -  Inovação Tecnológica -  1 -  Promover a inovação tecnológica -  4.    Promover a inovação tecnológica nas unidades
acadêmicas,  nos campi  e nos municípios da região.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
XI - Gestão da Informação - 4 - Qualificar a Tecnologia da Informação - 1.   Qualificar a infraestrutura de informação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A meta não foi atendida e será retomada no próximo ano.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar laboratório de Informática

Descrição

Aquisição dos equipamentos de informática
Aquisição de mobiliários, cadeiras, tela, projetor e quadro
Instalação de projetor, tela e quadro
Instalação de pontos de rede
Instalação de climatização da sala

O Instituto adquiriu os computadores, mobiliário, cadeiras, tela, projetor e quadro. Também foi solicitada a aquisição de
sistema de alarme para a segurança da sala.

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

O prédio foi entregue pela PROINFRA.
Todos os equipamentos foram adquiridos com recurso próprio:
25 computadores;
46 cadeiras;
21 mesas;
1 tela de projeção;
1 Projetor
1 Quadro

A meta foi totalmente atendida.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Dar  manutenção  nos  equipamentos  de  segurança  da  Base  Oceanográfica,  Estação  Marinha  de  Aquicultura  e  Saco  do
Justino

Descrição

Solicitar a manutenção, substituição e colocação de Interfones nos prédios onde não há portaria;
Solicitar a melhoria da iluminação nas áreas externas
Solicitar a manutenção, substituição e colocação de câmeras

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  1.    Ampliar  o  sistema  de  monitoramento
eletrônico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

No mês de fevereiro foi realizada  manutenção nas câmeras da EMA com recurso de projeto.
Quanto  a  iluminação  externa,  foram  trocadas  algumas  lâmpadas  no  início  do  ano  pelo  eletricista  da  EMA  com  as
lâmpadas  do  almoxarifado  FURG.
A meta foi parcialmente concluída e será retomada no próximo ano.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar práticas de sustentabilidade

Descrição

Solicitar  à  diretoria  de  obras  a  inclusão  de  sistemas  de  reaproveitamento  de  água  e  energia  fotovoltaica   na  obra  em
andamento  dos  laboratórios  de  ensino  do  IO;
Orçar sistemas de energia fotovoltaica;
Orçar sistema de reaproveitamento de uso da água de chuva e destiladores;
Realizar a contratação de empresa para a instalação das placas fotovoltaicas;
Finalizar a obra e colocar em funcionamento os novos sistemas.

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad, SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 2 - Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 5.   Priorizar a utilização dos conceitos de
eficiência e qualidade ambiental nos projetos de reformas, nas novas edificações e na aquisição de equipamentos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (5.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi solicitado por email  a inclusão de reaproveitamento de água de destiladores e colocação de placas fotovoltaicas no
prédio de laboratório de ensino.  Emails em 28/03/2019 e 21/03/2019.
Foi solicitado orçamento para a colocação de placas em 17/05/2019.
A obra foi reiniciada em novembro de 2020.
A meta foi parcialmente concluída e terá continuidade até a entrega do prédio.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Informar a comunidade sobre prevenção de acidentes ambientais de origem tecnológica

Descrição

Realizar reuniões para propor seminário de Gerenciamento de Riscos Ambientais Tecnológicos
Determinar cronograma do seminário
Realizar seminário

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

CCurGesAmbRGTec

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 3.   Promover cursos de formação
continuada para servidores com temas de sustentabilidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A meta não foi atingida, não foi possível realizar o seminário neste ano.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Proporcionar espaços de convivência, alimentação e humanização na Base Oceanográfica

Descrição

Buscar junto à Diretoria de Obras a indicação de locais adequados para a colocação de bancos na Base Oceanográfica;
Realizar reuniões junto às Pró Reitorias para tratar da conclusão e funcionamento do centro de convivência;
Formalizar os pedidos através de memorandos e ordens de serviço

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 6.   Ampliar a oferta de serviços de conveniência.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Foi solicitado (S.44653) à Diretoria de Obras um projeto paisagístico a fim de adequar espaços de convivência na Base
Oceanográfica.
Em diversas reuniões foi questionada a data de entrega do centro de convivência, a previsão inicial dada era para agosto
de 2019.
Os pedidos foram formalizados através de solicitações.
A meta será retomada no próximo ano, uma vez que ainda não foi possível concluir efetivamente a meta.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar a infraestrutura da Estação Marinha de Aquicultura

Descrição

Implementar o projeto de urbanização já elaborado (passarelas cobertas, estacionamento, iluminação, etc.);
ampliar o alojamento da EMA;
implantar o projeto de arborização, incluindo a substituição de espécies exóticas por nativas;
estabelecer plano de manutenção predial periódica na EMA,  incluindo ações de pintura;
construir sistema de tratamento de efluentes para os sistemas experimentais de cultivo; desenvolver e executar o projeto
de identificação da EMA (pórtico) como área física da FURG.

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad, SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 1.   Consolidar o Plano de Macrologística de acesso aos
campi e às Unidades da Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não atingida, será retomada em 2021.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Readequar os espaços da Base Oceanográfica

Descrição

Solicitar projeto de readequação de espaços em determinados prédios da Base;
Aprovar projetos;
Realizar as obras necessárias;
Concluir mudanças dos núcleos entre os prédios.

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (4.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi solicitado projeto (S.35622)  de readequação do Prédio administrativo do IO, o projeto foi feito e aprovado pelo Diretor.
Foi solicitado projeto (S. 44640) de readequação do prédio de recursos renováveis, o projeto ainda não foi feito.
As obras ainda não iniciaram.
Meta parcialmente atendida, será retomada em 2021.
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Relatório de Metas da Unidade IO - Instituto de Oceanografia
Unidade é responsável pela meta

Meta

Reformular o currículo do curso de Oceanologia

Descrição

Realizar reuniões para a discussão do novo PPP;
Elaborar o novo PPP;
Aprovar o novo PPP no conselho;
Implementar o novo PPP;

Unidade Responsável

IO - Instituto de Oceanografia

Unidades Envolvidas

CCurOcea

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  2.    Manter  atualizado o Projeto Pedagógico do Curso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Etapa concluída - Numérica (4.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foram  realizadas  várias  reuniões  do  NDE  do  curso  com  o  corpo  docente  (dos  sete  Núcleos  Acadêmicos  do  Instituto)
sobre a reformulação do PPP. Estas discussões abordaram a reformulação da legislação dos TCC 1 e 2, da legislação
das Atividades Formativas Complementares e dos procedimentos de Embarques obrigatórios.
Também  foram  avaliadas  propostas  de  disciplinas  optativas  e  de  Tópicos  Especiais,  desenvolvimento  de  parte  do
conteúdo  das  disciplinas  de  forma  remota,  além  de  alterações  do  QSL  do  curso.
O novo PPP deverá ser apresentado ao Conselho no primeiro semestre 2021.
Meta parcialmente atendida e será retomada no próximo ano.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: IO
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

13Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Relatório de Metas da Unidade Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar as ações preventivas relacionadas ao bem estar físico e mental dos estudantes

Descrição

1- Manter os encontros do Grupo Roda Viva;
2- Aprimorar as ações de integração na CEU;
3- Promover "lives", rodas de conversa, palestras e oficinas de cunho cultural;
4- Retomar as atividades do Projeto Clínica do Sorriso;
5- Manter diálogos e ações conjuntas com os Centros de Atenção Psicossocial/CAPS, bem como com a rede de serviços
em saúde;
6- Promoção do mês de conscientização sobre suicídio "setembro amarelo";
7- Acompanhar os estudantes das CEU nos plantões multiprofissionais;
8- Incentivar a participação em eventos esportivos;
9- Apoio aos moradores de CEU para a partilha de experiências em encontros locais, regionais e nacionais;
10- Implementar consultas clínicas para os moradores das CEU.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP, ICHI, Proexc, Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 3.   Intensificar ações preventivas e/ou
terapêuticas relacionadas à saúde e à qualidade de vida.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de Ações de Bem Viver Universitário realizadas na CEU - Numérica (8.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de estudantes atendidos nos grupos terapêuticos - Numérica (50.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Com a suspensão das atividades presenciais devido a pandemia da Covid - 19 a partir de 16/3/2020 não foram realizados
encontros do grupo terapêutico Roda Viva e a retomada do projeto Clínica do Sorriso.
Foi  fortalecida  a  relação  com  o  Centro  de  Atenção  Psicossocial  -  CAP  para  encaminhamento  de  atendimentos  da
comunidade universitária e atendimento online pelas psicológas da PRAE, com foco específico para moradores das CEUs
como prioridade.
Não  ocorreram  ações  no  Setembro  Amarelo  para  conscientização  sobre  o  suicídio,  eventos  esportivos  e  culturais  e
encontros  de  moradores  das  CEUs.
Foram implementados atendimentos clínicos e de psiquiatria para os moradores das CEUs em parceria com a Faculdade
de Medicina - FAMED e a Diretoria de Atenção a Saúde - DAS.
Foram realizadas atividades sob o formato de "lives" sobre Bem Viver Universitário.
Os  estudantes  das  Casas  foram  testados  periodicamente,  com  testes  rápidos  na  DAS,  como  forma  de  prevenção  do
COVID  19.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidar a Assistência Básica - Alimentação, transporte e moradia Estudantil

Descrição

1- Melhoria nas instalações das Casas dos Estudantes Universitários;
2- Aprimorar o sistema do Restaurante Universitário;
3- Atualizar as instruções normativas da assistência básica;
4-  Otimizar  o  cadastramento  do  passe  livre,  de  forma  que  os  estudante  recebam  os  vales  transportes  intermunicipais
antes  do  início  das  aulas;
5- Aumento no controle do uso dos créditos de passes escolares no transporte público, campus sede.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP, Proinfra, Proiti/CGTI, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 10.   Ampliar as ações de assistência
estudantil aos campi de Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  7.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Alimentação  Estudantil\".
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  8.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Moradia  Estudantil\".

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes assistidos nos RU - Numérica (2400.00) - 1372.00 - Parcialmente atendida
Vagas ocupadas na moradia estudantil - Porcentagem (90.00) - 76.43 - Atendida

Avaliação

Total de vagas das ceus Rio Grande: 422; Total de vagas preenchidas Rio Grande: 341 - Porcentagem: 80,80%
Total de vagas das ceus SLS: 18; Total de vagas preenchidas SLS: 10 - Porcentagem 55,55%
Total de vagas das ceus SVP: 48; Total de vagas preenchidas SVP: 22 - Porcentagem 45,83%
Total geral de vagas: 488; Total geral preenchidas: 373 - Porcentagem: 76,43%
Aditado  ao  contrato  das  moradias  estudantis  locadas  o  serviço  de  manutenção  predial  para  a  melhoria  das  condições
destas,  o  que  incluiu  uma  internet  contratada  para  as  duas  CEUS (145  e  126).
Não houve alteração no sistema de administração dos restaurantes Universitários - RUs.
As  Instruções  Normativas  da  Alimentação  -  modalidade  RU  e  de  Transporte  -  modalidade  créditos  em  fase  final  de
atualização.
Não houve otimização do cadastramento do Passe Livre Estudantil devido a suspensão das atividades na instituição.
Com a implantação do novo sistema no transporte público municipal tivemos um aumento significativo no controle do uso
dos passes escolares fornecidos ao estudantes com vulnerabilidade socioeconomica.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Implementação de Ações de Assistência Estudantil e Bem Viver Universitário durante a Pandemia da Covid-19

Descrição

Adaptação do serviço para o atendimento psicológico de forma remota, através de meios digitais.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  1.    Criar  política  institucional  de
promoção  da  saúde  física  e  mental  aos  estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações de Assistência básica - Numérica (6.00) - Não informado - Aguardando resultado
Ações de Bem Viver Universitário - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Disponibilização de auxílio financeiro para retorno ao lar para os moradores das Casas do estudante Universitário - CEUs
e de auxílio financeiro emergencial para os moradores que permaneceram na moradia estudantil.
Fornecimento de material de limpeza para as CEUs.
Recebimento de doações de máscaras de proteção facial e encaminhamento para os moradores das CEUs.
Fornecimento de maneira emergencial, de marmitas com almoço e jantar para os estudantes moradores das CEUs e do
entorno dos campus Carreiros e Saúde.
Contratação  emergencial  de  um  local  para  estadia  de  passagem  para  quarentena  para  estudantes  que  retornaram  a
cidade  do  Rio  Grande.
Foi  adaptado  o  atendimento  psicológico  aos  moradores  das  CEUs  para  a  forma  on  line,  e  disponibilizado  em  cada
moradia  estudantil  o  equipamento  para  a  realização  do  procedimento  (um  computador  e  um  notebook),  tanto  para  o
atendimento  psicológico  online  como  também  um  suporte  para  o  ensino  remoto.
Criado o grupo no WhatsApp "Clube do Livro/Filme" para indicação, compartilhamento e discussão de obras de assuntos
diversos de interesse da comunidade universitária.
Divulgação de informações a respeito de Cuidados Odontológicos através dos e-mails das diretorias das CEUs.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

Estimular a participação estudantil nos espaços de representação

Descrição

1.   Articular atuação PRAE/coletivos estudantis/DA's/CA's/DCE/Outros;
2.   Realizar a eleição CAES;
3.   Mapear os espaços de representação estudantil.
4-    Participação e mobilização de estudantes negros (as)  para atuação na Comissão de heteroidentificação da FURG,
com atuação no Campus de SLS.
5-    Incentivar  e  colaborar  com  a  participação  estudantil  nos  diferentes  eventos  acadêmicos  e  da  sociedade  civil
organizada  nos  diversos  locais.
6-   Fomentar a participação estudantil nos diferentes coletivos nos diferentes campi.
7-   Incentivar a participação das Atléticas da FURG em competições e eventos esportivos;
8-   Apoio aos encontros locais, regionais e nacionais de estudantes residentes nas Casas dos Estudantes Universitários-
CEUs.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SLS

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante - 1.   Estimular a participação permanente
dos estudantes nos espaços consultivos e deliberativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização das eleições do CAES - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Taxa de cursos de graduação com diretórios ou centros acadêmicos ativos - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Tendo em vista a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais a partir de 16 de março de 2020,
não houve avanços em tal questão do ponto de vista dos indicadores acima elencados.
Destaque-se  que  a  PRAE   constituiu  novas  ações  no  campo  da  assistência  estudantil  em  consonância  com  as  novas
demandas  do  período,  como o  Auxílio  Financeiro  Emergencial  para  moradores  da  CEU,   o  Auxílio  Inclusão  Digital  e  o
Auxílio Alimentação Emergencial (distribuição de cestas básicas) os quais tiveram sua implementação discutida junto com
os órgãos de representação do movimento estudantil na Universidade, apoio do Diretório Central dos Estudantes etc.
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Meta

Intensificar as Ações de Enfrentamento ao Assédio, as Violências e ao Preconceito na Universidade

Descrição

1-  Reuniões com:  estudantes;  Coordenações de Cursos e  Diretores  de Unidades Acadêmicas.  2-  Palestras  ,Oficinas  e
Rodas de conversa para  comunidade Universitária.
3- Fortalecer as redes de serviços, visando o enfrentamento ao assédio e as violências. 4- Sensibilizar o estudante com
relação ao assédio e às violências na Universidade.
5- Acolher e encaminhar formalmente as demandas relacionadas às situações de assédio e violências na Universidade.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP, ICHI, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Ações Afirmativas (Prae)---Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  2.    Criar  política  institucional  de
enfrentamento  ao  assédio  e  às  violências  na  Universidade.
VII  -  Assuntos Estudantis -  3 -  Promover a participação cidadã do estudante -  2.    Promover ações que estabeleçam o
respeito,  a  empatia  e  a  valorização  das  diferenças  e  da  diversidade  cultural,  política,  étnica,  de  gênero,  de  orientação
sexual  e  de  crenças  espirituais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atividades Realizadas - Numérica - Numérica (35.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Situações de violência que surgiram foram encaminhadas para processo administrativo com montagem de comissão junto
as  Unidades  Acadêmicas   conforme  regimento.  Assim  como  houveram  situações  de  mediação  de  conflitos  junto  à
ouvidoria.
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Meta

Qualificar a assistência básica ao estudante Indígena e Quilombola

Descrição

1.   Finalizar a Instrução Normativa do Acompanhamento Pedagógico dos Estudantes Indígenas e Quilombolas;
2.   Regulamentar a concessão dos auxílios aos Indígenas e Quilombolas;
3.   Aprimoramento do processo de formação dos bolsistas de apoio pedagógico dos estudantes indígenas e quilombolas.
4.    Qualificar  as  ações  do  projeto  "Acompanhamento  Pedagógico  à  discentes  Indígenas  e  quilombolas:  um  convite  à
participação" no Campus São Lourenço do Sul, para estudantes que não ingressaram pelos processo seletivo específico
quilombola.
5.   Promover eventos, rodas de conversa e atividades culturais ,  com o objetivo de dialogar sobre as questões étnico-
raciais,  e dar visibilidade às populações tradicionais no ambiente acadêmico.
6.    Favorecer  o  diálogo  e  troca  de  experiências  com estudantes  indígenas  e  quilombolas  de  outros  Campi  da  FURG,
assim  como,  como  lideranças  e  estudantes  de  outras  universidades.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Ações Afirmativas (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno dos  estudantes  -  11.    Ampliar  e  Qualificar  as  ações
afirmativas  para  inclusão e  permanência  dos  estudantes.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  4.    Sensibilizar  a  comunidade
universitária  sobre  as  ações  afirmativas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes atendidos - Numérica (80.00) - 86.00 - Atendida

Avaliação

No ano de 2020,  foi  aprovada a Instrução Normativa Conjunta 01/2020,  que dispõe sobre o Acompanhamento e Apoio
Pedagógico  e  as  condições  de  permanência  dos  Estudantes  Indígenas  e  Quilombolas  ingressantes  pelo  Processo
Seletivo Específico do PROAAf nos cursos de graduação presenciais da FURG. Além disso, em função das alterações no
calendário acadêmico em função da pandemia foi  aprovada a Instrução Normativa que dispõe sobre os critérios para a
manutenção  dos  benefícios  da  Assistência  Estudantil  e  das  estratégias  de  acompanhamento  e  apoio  pedagógico  aos
estudantes  Indígenas  e  Quilombolas  Ingressantes  pelo  Processo  Seletivo  Específico  da  FURG,  durante  o  período
emergencial.

Os  estudantes  indígenas  e  quilombolas  ingressantes  pelo  processo  seletivo  específico  contam  com  o  apoio  de  um
bolsista pedagógico e com o acompanhamento de docente de seu curso de graduação. A PRAE desenvolveu no ano de
2020,  durante o primeiro semestre de 2020,  segundo o calendário  acadêmico do período emergencial  um processo de
formação com os bolsistas através do Moodle (Ambiente Virtual  de Aprendizagem).

O processo formativo foi construído em conjunto com a equipe do Campus de Rio Grande e São Lourenço do Sul. Foram
realizados dois encontros de forma síncrona durante o mês de dezembro:  Roda de Conversa Online: Ações Afirmativas
da FURG - vivências e estudos e Reunião de Avaliação e Planejamento Coletivo
Nº de estudantes atendidos: 86 - Meta atingida
Edital de Inclusão Quilombola: 05 estudantes
Edital de Inclusão Indígena: 07 estudantes
Edital de Renovação Quilombola: 44  estudantes
Edital de Renovação Indígena: 30 estudantes
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Meta

Qualificar as Ações do Subprograma de Assistência Básica

Descrição

1.   Aprimorar o sistema informatizado de concessão de auxílios (SAE);
2.   Regulamentar a concessão dos auxílios pecuniários (moradia, alimentação, transporte);
3.   Aprovar as Instruções Normativas dos Auxílios da Assistência Básica ;
4.   Contratação emergencial de 8 profissionais de serviço social para matrículas e editais do SAB;
5.   Definição de espaço físico fixo para as avaliações socioeconômicas do SAE;
6.   Padronização das informações constantes no parecer técnico do sistema SAE.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Ações Afirmativas (Prae)---Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno dos  estudantes  -  11.    Ampliar  e  Qualificar  as  ações
afirmativas  para  inclusão e  permanência  dos  estudantes.
VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 6.   Promover a equidade de condições
de acesso e permanência aos estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes assistidos - Numérica (2400.00) - 2062.00 - Atendida

Avaliação

No ano de 2020 os editais de inclusão do Subprograma de Assistência Estudantil foram suspensos. Foram criados Editais
para concessão de auxílio em caráter temporário e excepcional em funçao da pandemia.
Frente tal contexto, o número de estudantes atendidos foi menor que o previsto.

Foram atendidos nos Editais de Renovação 1807 estudantes divididos da seguinte forma:

Edital 38/2019 - Campus RG: 1339 estudantes;
Edital 39/2019 - Campus SLS: 95 estudantes;
Edital 40/2019 - Campus SVP: 142 estudantes;
Edital 41/2019 - Campus SAP: 112 estudantes;
Edital PCD 2020 -  33 estudantes;
Editais específicos para estudantes indígenas e quilombolas: 86 estudantes.

Além disso, em caráter excepcional e temporário foram atendidos estudantes com os seguintes auxílios:

Edital 15/2020 - Auxílio Financeiro Emergencial: 212 estudantes.

Editais para concessão de Auxílio Inclusão Digital:

Edital 16/2020: 1195 estudantes;
Edital 17/2020: 140 estudantes;
Edital 28/2020: 116 estudantes.

Editais para concessão de Alimentação Emergencial (cestas básicas): 390 estudantes

Editais para disponibilização de chips pelo MEC para inclusão digital: 356 estudantes
Edital 27/2020: 238 estudantes
Edital 33/2020:118 estudantes
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Meta

Qualificar as ações relacionadas ao atendimento de estudantes com necessidades específicas

Descrição

1.   Ampliar os processos de formação dos profissionais TILSP;
2.   Promover a divulgação das atividades dos TILSP;
3.   Construir e desenvolver um projeto de extensão em Libras;
4.   Intensificar a integração NEAI/PRAE;
5.   Concluir e aprovar as IN's do TILSP e PAENE;
6.   Promover a formação permanente dos bolsistas PAENE no Moodle;
7.   Atualizar a escrita do programa PAENE;
8.   Dar continuidade ao estudo social dos estudantes atendidos pelo PAENE;
9.   Qualificar as atividades de integração e formação dos estudantes com necessidades específicas e bolsistas PAENE;
10.   Ampliar a participação e a apresentação de trabalhos dos estudantes e bolsistas PAENE na MPU;
11.   Retomar as discussões para construção de eBook do PAENE.
12- Desenvolver projetos voltados à inclusão social dos sujeitos surdos; 13- Atividades e palestras que abordem a cultura
e a identidade surda;
14-  Oficinas  que  possibilitem  o  contato  da  comunidade  acadêmica  com  a  Língua  Brasileira  de  Sinais;  15-  Atividades
alusivas  as  datas  comemorativas  da  comunidade  surda;
16-   Interação com a comunidade surda local.
17-   Promover ações que sensibilizem a comunidade universitária sobre o PAENE a as ações afirmativas em SAP

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP, ICHI, ILA, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)---Programa do
PDI para Ações Afirmativas (Prae)---Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno dos  estudantes  -  11.    Ampliar  e  Qualificar  as  ações
afirmativas  para  inclusão e  permanência  dos  estudantes.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  4.    Sensibilizar  a  comunidade
universitária  sobre  as  ações  afirmativas.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  5.    Intensificar  ações  para  o
atendimento  aos  estudantes  com  deficiências  ou  necessidades  educacionais  específicas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes atendidos - Numérica (50.00) - 46.00 - Atendida

Avaliação

Em função da suspensão das atividades acadêmicas de forma presencial houve alterações na organização do Programa.
Os bolsistas participaram de um processo formativo a partir de março de 2020, organizado de forma remota pela equipe
da  CAAPE/DIDES/PRAE  através  do  Moodle  FURG,  que  contou  com  espaços  sincronos  e  assíncronos.  Ao  longo  do
processo  formativo  foram  abordadas  as  seguintes  temáticas:
- Inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior;
-  Autismo;
- Deficiência auditiva e surdez;
- Deficiência visual e cegueira;
- Tecnologias digitais acessíveis;
- Dislexia;
- Esquizofrenia.
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Com a retomada das atividades acadêmicas também nesse formato, os bolsistas desenvolveram suas atividades ligadas
a integração dos estudantes atendidos pelo PAENE nos espaços virtuais de ensino aprendizagem.
No ano de 2020, modalidades de bolsa PAENE voltadas ao acompanhamento de forma presencial na sala de aula e no
ambiente  acadêmicos  (Campus)  não  foram  ofertadas,  em  função  da  especificidade  do  calendário  acadêmico  e  ensino
remoto.
Nesse sentido, a atuação dos bolsistas teve por finalidade atender os(as) estudantes com deficiência e/ou necessidades
específicas, oportunizando o acesso e permanência qualificada e igualitária no processo educativo realizado através de
Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem e  na  utilização  de  tecnologias  digitais,  no  período  de  realização  de  atividades  de
forma remota, de acordo com as diretrizes previstas para o período. Essa modalidade de bolsa será mantida no retorno
as atividades presenciais, se for evidenciada a sua necessidade.
No ano de 2020 foi aprovada a IN 04/2020. Esta normativa estabelece orientações referentes à realização dos serviços
do  profissional  Tradutor  e  Intérprete  de  Língua  Brasileira  de  Sinais  -  Libras  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  -
FURG, regulamentado a partir  da lei  nº 12.319/2010 do Congresso Nacional que dispõe sobre o exercício da profissão.
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Meta

Qualificar o acompanhamento e apoio pedagógico

Descrição

1.   Construir estratégias de acompanhamento pedagógico, voltadas aos estudantes com dificuldades de aprendizagem;
2.   Articular as formas de abordagem do acompanhamento pedagógico, detectando demandas via sistema e indicando o
atendimento presencial;
3.   Articular o atendimento multiprofissional da PRAE, no que tange as demandas pedagógicas;
4.   Ampliar a formação continuada da equipe técnica da CAAPE;
5.    Construir  um  plano  de  formação  permanente  da  equipe  multiprofissional  da  PRAE,  pelo  Programa  de
acompanhamento  e  apoio  pedagógico  ao  estudante;
6.   Oferecer oficinas de planejamento de estudos e gestão do tempo na Mostra de Produção Universitária .
7.   Atualizar a Instrução Normativa do Acompanhamento Pedagógico.
8.   Qualificar os projetos e as ações de apoio pedagógico.
9.   Mapear os resultados relacionados ao desempenho acadêmico dos estudantes assistidos pelo SAB.
10-    Propiciar  acompanhamento  e  orientação  aos  bolsistas  em  São  Lourenço  do  Sul  na  sistematização  de  suas
experiências acadêmicas de reflexão sobre suas práticas,  e  organização de textos,  para submissão em eventos (MPU,
seminários  locais);
11-   Organizar Projetos de Acompanhamento Pedagógico junto aos docentes responsáveis pelas disciplinas, com foco
nas  áreas  de  Química,  Matemática,  Estágio  curricular  obrigatório,  apoio  pedagógico  à  estudantes  quilombolas  e  ações
voltadas  para  qualificação acadêmica  na  graduação e  tutoria  em língua estrangeira  para  estudantes,em SLS.
12-    Incentivar  os  professores  (as)  quanto  à  importância  das  monitorias  nas  disciplinas  de  Química,  Matemática  com
vistas  a  melhorar  o  desempenho  acadêmico  dos  estudantes  nestas  disciplinas,  em  SLS.
13-   Incentivar a criação de grupos de estudos na CEU de SAP.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 13.   Avaliar continuamente as ações
para o desenvolvimento pleno dos estudantes.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  2  -  Promover  a  melhoria  do  desempenho  acadêmico  do  estudante  -  1.    Promover  ações
mediadoras  (tutoria  e  monitoria)  e  projetos  inovadores  relacionados  ao  ensino  e  à  aprendizagem.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  2  -  Promover  a  melhoria  do  desempenho  acadêmico  do  estudante  -  3.    Ampliar  ações  e
projetos  de  acompanhamento  e  apoio  pedagógico,  articulados  entre  as  unidades  administrativas  e  acadêmicas.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  2  -  Promover  a  melhoria  do  desempenho  acadêmico  do  estudante  -  4.    Incentivar  a
participação  dos  estudantes  nas  ações  e  nos  projetos  de  apoio  e  acompanhamento  pedagógico.
VII - Assuntos Estudantis - 2 - Promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante - 5.   Qualificar a avaliação
e o acompanhamento pedagógico aos estudantes atendidos pela Assistência Estudantil.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de estudantes acompanhados pela equipe pedagógica - Numérica (500.00) - 660.00 - Atendida
Nº de projetos de apoio pedagógico - Numérica (25.00) - 14.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Tendo  em  vista  a  suspensão  das  atividades  acadêmicas  foi  necessário  reorganizar  a  dinâmica  de  trabalho  do  setor
pedagógico  da  PRAE.
Assim, foi aprovada no âmbito da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis a Instrução Normativa 03/2020, que dispõe sobre os
critérios  para  a  manutenção  dos  benefícios  da  Assistência  Estudantil  e  das  estratégias  de
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acompanhamento  e  apoio  pedagógico  ao  estudante  de  graduação,  durante  o  período  emergencial  e  que  orientará  o
trabalho  do  setor  no  próximo  período.

Os estudantes foram acompanhados de forma remota, sendo chamados para atendimento com as profissionais através
de e-mail e pronturário de atendimento. Além disso, foram realizados atendimentos a partir de demanda espontânea dos
estudantes e encaminhados pelas Unidades Acadêmicas.

No ano de 2020 foi atualizado o Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, o que foi feito de forma coletiva e
participativa com o setor pedagógico da PRAE. O documento define as linhas de atuação do apoio e acompanhamento
pedagógico, sua finalidade, abordagem teórico-metodológica e ações que envolve.

Integraram  o  programa  com  bolsas  de  APE  (Apoio  Pedagógico)  09  projetos  no  ano  de  2020.  Além  disso,  houveram
ações realizadas pelo setor pedagógico da PRAE e um projeto que foi desenvolvido junto ao Programa em parceria com o
IMEF, sem a solicitação de bolsistas. A redução no número de ações realizadas frente o previsto se deu em função do
contexto de pandemia e suspensão das atividades acadêmicas. Desse modo, foram mantidas apenas as atividades que
puderam ser realizadas de forma remota.
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Meta

Qualificar o processo de Estágio Curricular

Descrição

1.   Implementação do Sistema institucional de controle de estágios;
2.   Revisar o regramento do processo de estágio com as unidades responsáveis

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Progep, Prograd, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação cidadã do  estudante  -  7.    Promover  ações  de  qualificação na
perspectiva  da  inserção no  mundo do  trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de contratos de estágios firmados - Numérica (2000.00) - 982.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Em  função  do  contexto  marcado  pela  pandemia,  da  suspensão  das  atividades  acadêmicas  e  medidas  de  isolamento
social  houve  uma  diminuição  significativa  no  número  de  termos  de  compromisso  firmados  no  ano  de  2020.

O módulo de Estágios em Sistemas FURG foi implementado a partir de 05 de outubro de 2020. A partir de tal data todas
as novas solicitações para realização de estágios obrigatórios e não obrigatórios estão acontecendo através dele.

Durante todo o período de suspensão das atividades acadêmicas e administrativas,  a  PRAE manteve plantão semanal
nas manhãs de quinta-feira  para encaminhamento de solicitações/documentações referentes aos estágios.
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Meta

Qualificar o Programa Acolhida Cidadã/Solidária

Descrição

1.   Implementar o sistema informatizado da Acolhida Cidadã/Solidária;
2.   Qualificar a leitura e o retorno dos projetos pela coordenação da Acolhida;
3.   Agilizar a produção e divulgação dos anais do Seminário de Encerramento da Acolhida Cidadã/Solidária;
4.   Incentivar a articulação entre os institutos e Campus fora da sede nos projetos;
5.   Avaliar os 10 anos da Acolhida Cidadã/Solidária com a comunidade universitária;
6.   Criar uma comissão permanente de organização e avaliação dos projetos da Acolhida Cidadã.

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação  cidadã  do  estudante  -  3.    Promover  ações  que  estimulem  o
sentimento  de  pertencimento  dos  estudantes  com  seus  cursos  e  com  a  Universidade.
VII - Assuntos Estudantis - 3 - Promover a participação cidadã do estudante - 5.   Incentivar a participação em ações de
integração, humanização, lazer, cultura, esporte para o bem viver universitário.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações do Programa de Acolhida Cidadã realizadas - Numérica (300.00) - 614.00 - Atendida
Taxa de cursos atendidos pelas ações do Programa de Acolhida Cidadã - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Em função da suspensão das atividades acadêmicas a Acolhida Cidadã precisou ser reconfigurada. No início do primeiro
semestre de 2020, até o dia 16 de março, as atividades previstas foram realizadas. Todas que estavam planejadas para o
período posterior não puderam ser realizadas.
A programação foi divulgada no site da Acolhida (acolhidacidada.furg.br) em parceria com a SECOM, o que foi avaliado
positivamente pela equipe executora.

No retorno das atividades acadêmicas de forma remota foram organizadas as seguintes atividades pela equipe da PRAE:

- Sala Virtual de Acolhida Cidadã da PRAE, através da plataforma Google Meet, nos dias 08 e 09 de setembro nos turnos
manhã, tarde e noite;

- Bate papo com o psicológo Lauro Miranda Demenech, com a mediação de Joice Rejane Pardo Maurell e Daniele Barros
Jardim, o qual teve  como tema "Ser estudante universitário do contexto on line: desafios e potencialidades", e aconteceu
através do Youtube da Universidade no dia 18 de setembro, às 18h.

- Além disso, foi sistematizado e publicado o documento RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIDA
CIDADÃ/SOLIDÁRIA  DA  FURG  (2010-2020),  que  sistematizou  as  ações  realizadas  pelo  Programa  ao  longo  de  sua
existência.
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Meta

Qualificar os sitemas de pagamentos de auxílios e bolsas

Descrição

1.   Inclusão dos todos pagamentos de auxílios no sistema de "Assistência Estudantil;
2.   Todas as solicitações de auxílio sejam feitas a partir do sistema de "Assistência Estudantil"
3.   Alteração/adequação do Sistema de Bolsas: Que a geração de numeração anual sequencial dos recibos gerados seja
única para todas as modalidades de bolsas, semelhante ao que já acontece nos da Assistência Estudantil.
4.   Melhorias na solicitação/inclusão/alteração dos dados bancários para pagamentos dos auxílios e bolsas;

Unidade Responsável

Prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Unidades Envolvidas

Prograd, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 10.   Ampliar as ações de assistência
estudantil aos campi de Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul.
VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 6.   Promover a equidade de condições
de acesso e permanência aos estudantes.
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  7.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Alimentação  Estudantil\".
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  8.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Moradia  Estudantil\".
VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  9.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Transporte  Estudantil\".

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atendimento das solicitações das melhorias do sistema institucional de "Assitência ao Estudante" - Porcentagem (70.00) -
70.00 - Atendida
Atendimento  das  solicitações  das  melhorias  do  sistema  institucional  de  "Bolsas"  -  Porcentagem  (70.00)  -  100.00  -
Atendida

Avaliação

Todas as bolsas gerenciadas pela PRAE no ano de 2020 estão integradas ao Sistema: APE, PDE, APEIQ e PAENE.

Foram feitas melhorias no Sistema no módulo Assistência Estudantil Auxílios, no que se refere à:
- Solicitaçao mensal da moradia;
- Carregamento dos recibos;
- Possibilidade de duplicar recibo para o mês posterior, como no caso do financeiro emergencial e complemento.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Prae
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

12Total de metas apresentadas:
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoiar as ações de desenvolvimento social e econômico.

Descrição

1.  Melhorar  o  apoio  dado  aos  seguintes  grupos  incubados  pelo  NUDESE:  APESMI,  Delicias  Solidárias,  Rede  de
Artesanato, Mãos na Massa, ECONORTE, Cooperativa Santa Rita;  contratando profissionais para atuação no processo
de incubação.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 5.   Promover iniciativas
voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

profissionais contratados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

A meta  foi  atingida  e  com as  contratações  foi  possível  atender  os  grupos  incubados,  mesmo que  durante  a  pandemia
tenhamos que ter adaptado o atendimento para a forma on-line e inclusive criar outras formas de comercialização on-line
também.
Logo, tais contratações foram imprescindíveis para que fosse dada sequência nas atividades do NUDESE, mesmo que a
distância.
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Meta

Articular a parceria entre programas e projetos de extensão com as demandas da sociedade.

Descrição

1. Divulgar os editais e demais demandas da sociedade à comunidade universitária.
2. Monitorar a publicação de editais de fomento às áreas da extensão.
3. Organização e participação em eventos e editais de extensão.
4. Participar do Fórum Estadual Permanente de Apoio a Formação dos Profissionais da Educação Básica - FORPROF.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI  para Articulação com a Educação Básica (Prograd)---Programa do PDI  para Excelência na Extensão
(Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 3.   Fomentar a captação de recursos.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 2.   Desenvolver ações
sistemáticas de diálogo com a sociedade.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 3.   Ampliar o processo
de participação da sociedade no planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações apoiadas - eventos - Numérica (6.00) - 3.00 - Parcialmente atendida
editais divulgados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
parcerias estabelecidas - Numérica (5.00) - 6.00 - Atendida
participações na reunião do FORPROF - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

- Parcerias estabelecidas (5) = 6
A  PROEXC  estabeleceu  5  parcerias  ao  longo  do  ano  de  2020.  As  parceria  foram:  com  a  Secretaria  de  Município  da
Saúde  (SMS),  por  meio  da  da  coordenação  das  Práticas  Integrativas  e  Complementares  (PICs)  da  SMS,  para  a
organização de palestras sobre as práticas; com a Secretaria Especial do Cassino, para a organização da Feira do Livro;
com  a  Secretaria  de  Município  do  Meio  Ambiente,  para  a  organização  do  mês  socioambiental;  com  a  Biblioteca
Riograndense, através da renovação do termo de cooperação; com o Ecomuseu da Picada, para a organização do evento
comemorativo  aos  25  anos  do  Ecomuseu;  e  com  a  Coordenadoria  da  População  Indígena,  por  meio  de  ações  de
segurança  contra  a  covid-19  com  as  aldeias  de  Rio  Grande,  além  da  entrega  de  máscara  e  alimentos,  bem  como  a
elaboração  de  dois  relatórios  técnicos  sobre  a  situação  das  comunidades  indígenas  de  Rio  Grande  no  período  da
pandemia,  ação  conjunta  com  o  ICHI.
Algumas  parcerias  pactuadas  com  secretarias  de  educação  não  foram  efetivadas  devido  a  não  execução  do  projeto
Ciência  na  Escola.  O  projeto  foi  aprovado  no  ano  de  2019  com três  anos  de  atividades  previstas  a  partir  de  2020.  As
atividades não foram realizadas ausência  de repasse de recursos por  parte  do MCTI  e  do MEC. Para o  projeto,  foram
estabelecidas parcerias com as Secretarias Municipais de Educação de Rio Grande, Canguçu, São José do Norte, Santa
Vitória  do  Palmar,  São  Lourenço  do  Sul  e  Santo  Antônio  da  Patrulha,  bem  como  parcerias  com  IFRS,  IFSUL  e
UNIPAMPA.

- Editais divulgados (2) = 2
A  PROEXC  divulgou  dois  editais.  São  eles:  Edital  Conjunto  de  Circulação  Interna  -  PDE/EPEC,  divulgado  em  10

2 22/



Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

de junho e o Edital de fomento de ações de extensão, divulgado em 16 de junho. Não houve editais externos de fontes
públicas ou privadas para divulgação/apoio pela PROEXC, possivelmente devido as incertezas geradas pela pandemia.

- Ações apoiadas - eventos (6) = 3
A  PROEXC  apoiou  3  eventos.  Foram  eles:  Março  Lilás,  com  o  apoio  na  Exposição  de  Banners  "Vozes  de  Mulheres
Existências  e  (Re)  existências";  porém algumas  ações  planejadas  para  ocorrerem fisicamente  precisaram se  modificar
para realização remota, sendo diluídas ao longo do ano. Outubro Rosa, com a divulgação do 1º Simpósio Interdisciplinar
de câncer de mama e Mês socioambiental, promovido pela Secretaria de Município do Meio Ambiente;
O número de eventos apoiados pela PROEXC ficou reduzido em razão da pandemia.

- Participação nas reuniões do FORPROF (5) = 0
Todas as reuniões foram canceladas devido a pandemia. Os representantes das universidades solicitaram à SEDUC que
as reuniões pudessem ser realizadas de maneira remota, porém a coordenação do Fórum não atendeu à solicitação.
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Meta

Consolidação da Política de Extensão Universitária da FURG.

Descrição

1. Acompanhar o fluxo das ações de extensão.
2. Finalizar a execução dos PROEXTs 2016.
3. Divulgar as ações de extensão.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 10.   Avaliar continuamente as ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

entrega do relatório final PROEXT 2016 - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
produção de Programas de Rádio - Numérica (12.00) - 11.00 - Atendida
projetos em andamento - Numérica (200.00) - 364.00 - Atendida
publicação do livro do Encontro de Extensão Universitária da FURG - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

- Programas de rádio (12) = 11
Os programas de rádio, devido a pandemia, não foram realizados. Como alternativa foi criada nova ação dentro do projeto
chamado  "Trilhas  da  Extensão  on-line"  com  a  produção  de  vídeos  que  informassem  sobre  as  ações  de  extensão  da
FURG. Os vídeos estão hospedados no Youtube da SECOM-FURG. Foram 11 vídeos produzidos, contando o vídeo de
apresentação da proposta do projeto.

- Projetos em andamento (200) = 364
No ano de 2020, foram registrados 364 projetos de extensão em andamento. Desses, 174 finalizaram suas atividades e
190 são projetos contínuos.

- Entrega do relatório final PROEXT 2016 (1) = 1
Todos os PROEXTS foram finalizados em 2020. E as prestações de contas para FURG, FAURG e MEC foram realizadas.

- Publicação do livro do Encontro de Extensão Universitária da FURG (1) = 0
O  e-book  "Extensão  Universitária  da  FURG:  a  produção  de  conhecimentos  a  partir  da  prática  extensionista"  está
participando de um edital de seleção para ser publicado como e-book. A inscrição foi homologada e o e-book encontra-se
em fase de análise pelos pareceristas. A previsão é que a publicação do e-book ocorra até o mês de janeiro de 2021.
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Meta

COVID - Realização de ações extensionstas de enfrentamento a COVID-19

Descrição

1 - Produzir material áudio visual sobre práticas de saúde em tempos de pandemia;
2- Reuniões do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (GEPE-
PICS).
3- Estimular ações de extensão voltadas para o atendimento das demandas emergentes durante a pandemia da COVID-
19.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 2.   Desenvolver ações
sistemáticas de diálogo com a sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

projetos aprovados no edital de fomento - Numérica (15.00) - 15.00 - Atendida
reuniões quinzenais do grupo - Numérica (16.00) - 16.00 - Atendida
vídeos produzidos - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

A partir do mês de abril, ocorreu a oficialização do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (GEPE-PICS), que havia se constituído em 2019, com o objetivo de promover a temática, e
que  frente  a  pandemia  se  remodelou  para  produzir  material  áudio  visual  sobre  práticas  de  saúde  em  tempos  de
pandemia.

No período de 24/07/2020 a 30/11/2020 o Projeto Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Práticas Integrativas e
Complementares  em  Saúde  (GEPE-PICS)  desenvolveu  atividades  sobre  as  PICS  buscando  auxiliar  no  autocuidado  e
promoção  da  saúde  neste  momento  atual,  da  pandemia  do  coronavírus,  são  elas:
-  Produção  de  um  vídeo  de  apresentação  sobre  a  série  PICS:
https://www.youtube.com/watch?v=DvHGmPZzZ3A&list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g
 - Produção de três vídeos, no formato storytelling, hospedados no canal da FURG na plataforma do Youtube:
1) "Entenda o novo Coronavírus": Pics | Entenda o novo Coronavírus - YouTube
2) "O que são as PICS?": Pics | O que são? - YouTube
3) "Reiki": https://www.youtube.com/watch?v=idyO4CYiqp4&t=157s
Também foram realizadas 10 lives com convidados e temas correlacionados às PICs, e aos cuidados em saúde durante a
pandemia.
O  Edital  de  Fomento,  focou  exclusivamente  em  ações  que  pudessem  atender  as  demandas  da  pandemia  e  do  pós
pandemia.  São  elas:
- Uso de ferramentas de qualidade em planos de contingência da Covid19 nas agroindústrias familiares de Santo Antônio
da Patrulha/RS (Coordenação: Itiara Gonçalves Veiga);
-  Auxílio  técnico  para  adequação  de  boas  práticas  de  fabricação  nas  agroindústrias  familiares  de  Santo  Antônio  da
Patrulha/RS  para  conter  a  Covid-19  (Coordenação:  Fernanda  Arnhold  Pagnussatt);
- Troca de livros: leitura em tempos de pandemia (Coordenação: Mairim Linck Piva);
- Clube de leitura: a narrativa breve de autores de língua espanhola (Coordenação: Wellington Freire Machado);
- Oficina de contação: socializando a leitura durante a pandemia (Coordenação: Adriana de Oliveira Gibbon);
- Biblioteca Comunitária móvel/ digital na Ilha da Torotama como estratégia de inclusão digital no período da Pandemia
COVID-19 (Coordenação: Joice Rejane Pardo Maurell);
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- Palíndromo do Tempo (Coordenação: Munir Klamt Souza);
-  Produção  de  álcool  glicerinado  para  auxílio  no  combate  à  pandemia  Covid19  (Coordenação:  Marcia  Helena  Scherer
Kurz);
-  Orientação  Social  e  Acolhimento  em  tempos  de  COVID19:  publicização  e  garantia  de  direitos  sociais  (Coordenação:
Fernanda  da  Fonseca  Pereira);
- Socializando o ENEM - Linguagens (Coordenação: Artur Emilio Alarcon Vaz);
- Socializando ENEM - Matemática e suas Tecnologias (Coordenação: Edite Taufer);
- Fazendo o Bem. Não Importa a Quem (Coordenação: Graziela Rinaldi da Rosa);
-  Estratégias  de  educação  das  relações  étnico-raciais  em  meio  à  pandemia  do  COVID-19  (Coordenação:  Carmem
Gessilda  Burgert  Schiavon);
-  Incubadora  de  Empreendimentos  de  Economia  Solidária  (Ineesol)  FURG  SLS  -  Frente  à  Pandemia  da  COVID19
(Coordenação:  Liandra  Peres  Caldasso);
- Mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros durante o período de confinamento devido à pandemia de COVID-19
(Coordenação: Kessiane Silva de Moraes).
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Meta

Desenvolver o Programa Permanente de Formação em Extensão Universitária.

Descrição

1. Oferta de oficinas e palestras para a comunidade sobre extensão universitária.
2. Organização de eventos em Extensão Universitária.
3. Ofertar editais de bolsa, de fomento as ações de extensão e de formação continuada.
4. Manter os bolsistas PDE (Programa de Desenvolvimento do Estudante) nos Campi Regionais.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Prae, Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V  -  Extensão  -  1  -  Consolidar  a  Política  de  Extensão  Universitária  -  1.    Capacitar  a  comunidade  universitária  para  a
realização  de  ações  de  extensão,  articuladas  com  o  ensino,  a  pesquisa,  a  inovação  e  a  cultura.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

bolsistas de extensão pelo edital EPEC - Numérica (60.00) - 60.00 - Atendida
bolsistas PDE - Numérica (3.00) - 2.00 - Parcialmente atendida
eventos em extensão ofertados - Numérica (2.00) - 3.00 - Atendida
oficinas realizadas - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida
palestras realizadas - Numérica (4.00) - 13.00 - Atendida
participantes em eventos - Numérica (250.00) - 349.00 - Atendida
participantes em oficinas - Numérica (100.00) - 40.00 - Parcialmente atendida
participantes em palestras - Numérica (100.00) - 195.00 - Atendida
projetos aprovados pelo edital de fomento - Numérica (14.00) - 15.00 - Atendida
valor executado pelo edital de fomento - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

- Oficinas realizadas (4) = 4
A PROEXC promoveu 4 oficinas. Duas oficinas foram oferecidas por meio do evento "Webconferência comemorativa ao
aniversário  de  25  anos do Ecomuseu da Picada".  As  oficinas  "Encontro  com a  flor"  e  "Horta  em casa!  Vida  saudável!"
foram ministradas pela Diretora do Ecomuseu da Picada, Dulce Helena Mendonça dos Santos, técnica administrativa em
educação  aposentada  da  FURG,  na  modalidade  on-line,  por  meio  da  plataforma  MConf  -  Webconferência.  A  terceira
"Oficina  de  formação em extensão universitária"  foi  realizada durante  a  19ª  Mostra  da  Produção Universitária,  também
ocorreu na modalidade on-line e foi ministrada pelo técnico administrativo em educação da Diretoria de Extensão, Otávio
Pontes  Correa,  por  meio  da  plataforma  Google  Meet.  Uma  oficina  sobre  música  e  meio  ambiente  foi  ministrada  pelo
professor  Daniel  Prado,  Pró-Reitor  de  Extensão  e  Cultura,  durante  evento  promovido  pela  Secretaria  de  Município  do
Meio Ambiente, "Junho Socioambiental". A oficina aconteceu na modalidade on-line por meio das redes sociais, Facebook
da Secretaria de Município do Meio Ambiente. Considerando o contexto da pandemia, todas as oficinas foram adaptadas
para a modalidade on-line.

- Palestras realizadas (4) = 13
Um total de 13 palestras foram promovidas pela PROEXC.
Três palestras ocorreram durante o evento "Webconferência comemorativa ao aniversário de 25 anos do Ecomuseu da
Picada" e foram transmitidas ao vivo através do Facebook da PROEXC. As palestras deste evento foram:
Roda de Conversa Virtual: Ecomuseu da Picada 25 anos de história
Roda  de  Conversa  Virtual:  A  importância  dos  Ecomuseus  e  Pontos  de  Memória  para  a  promoção  cultural  e
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sócio-ambiental.
Roda de conversa: O ensino, a pesquisa e a extensão em um espaço de Ecomuseu.
10 palestras foram transmitidas pela série Rodas Virtuais Formativas sobre PICS, realizadas por meio de parcerias com
profissionais que trabalham com essas práticas e por serem em formato ao vivo, veiculados nas redes sociais, e também
ficaram  gravadas,  podendo  alcançar  um  maior  número  de  pessoas.  Todas  as  lives  estão  hospedadas  no  canal  da
SECOMFurg  na  plataforma  YouTube,  são  elas:
1ª Roda "Como a Milenar Massagem Chinesa pode beneficiar sua Saúde nos dias de hoje" com a Profª Elaine Cristina
dos Santos;
2ª Roda "Facilitando a Acupuntura" com o Prof. Sidney Moura Ferreira, da Ebramec;
3ª  Roda  "Reiki  como  caminho  para  o  autoconhecimento"  com  a  Profª  Gisele  Dziekaniak,  docente  da  FURG  (ICHI),  e
Ricardo  Almeida,  TAE  da  PROGEP  FURG;
4ª Roda "Medicina Ayurveda na Psicologia" com Erick Leite;
5ª Roda "Por que praticar Mindfulness? - Entendendo o que é e quais são os seus benefícios para a saúde" com o Prof.
Marcelo Demarzo;
6ª Roda "Cuidados necessários para o uso seguro e consciente dos óleos essenciais" com o Prof. Diego Paz;
7ª  Roda  "Saberes  tradicionais,  rezas  e  benzimentos"  com  Historiador  Marcelo  Studinsk,  e  as  professoras  Micheli
Gonçalves  e  Viviane  Juruna;
8ª Roda "Contextualizando as PICS e conhecendo as plantas medicinais utilizadas no SUS" com a Prof.ª Diéssica Piexak
da Escola de Enfermagem, a Naturóloga Juliana Estima e e a técnica da SMS Rio Grande Zenaide da Matta Tarouco;
9ª Roda "Você conhece o Tai chi chuan?" com o professor Rafael Simião e Prof. Anselmo Neetzow do ICHI;
10ª Roda "Experiências do Laboratório de PICS da UFSM" com o Prof. Márcio Rossato Badke.
Todas as palestras foram adaptadas para atividades remotas.

- Eventos em extensão ofertados (2) = 3
Os três eventos oferecidos pela PROEXC também ocorreram na modalidade on-line. No dia 29 de junho ocorreu o evento
"Webconferência  comemorativa  ao  aniversário  de  25  anos  do  Ecomuseu  da  Picada",  transmitido  ao  vivo  através  do
Facebook  da  PROEXC.
O Seminário de Extensão e o Salão de Indissociabilidade aconteceram durante a 19ª Mostra da Produção Universitária,
no período de 11 a 13 de novembro.

- Participantes em oficinas (100) = 40
Nas oficinas oferecidas por meio do evento "Webconferência comemorativa ao aniversário de 25 anos do Ecomuseu da
Picada", foram oito (8) participantes. Na Oficina realizada durante a 19ª MPU, foram 12 participantes. Já na oficina sobre
música e meio ambiente foram cerca de 20 participantes.
Esse número baixo de participantes ao vivo das oficinas reflete uma condição da pandemia, em que as pessoas têm se
dividido em participar do grande número de atividades remotas que surgiram face ao distanciamento social.

- Participantes em palestras (100) = 195
Durante as três palestras do evento "Webconferência comemorativa ao aniversário de 25 anos do Ecomuseu da Picada"
em torno de 25 pessoas participaram ao vivo.
Nas 10 palestras transmitidas pela série Rodas Virtuais Formativas sobre PICS, tivemos uma média de 17 participantes
em cada palestra. Assim, em torno de 170 pessoas participaram das palestras dessa série.
Da mesma forma que no indicador anterior, podemos explicar o número baixo de participantes ao vivo em cada ação pelo
fato das pessoas precisarem se dividir entre o grande número de atividades remotas que surgiram face ao distanciamento
social. A vantagem deste tipo de ferramenta está relacionada ao fato de ficarem gravadas, o que aumenta as chances de
alcance do público e horários convenientes para cada participante. Assim, até o dia 4 de dezembro de 2020, temos um
total de 2.161 visualizações, contando as 10 palestras da série Rodas Virtuais Formativas sobre PICS.

- Participantes em eventos (250) = 349
Nos eventos de extensão, tivemos um total de 349 participantes.
25 pessoas participaram do evento Webconferência comemorativa aos 25 anos do Ecomuseu da Picada. No Seminário
de  Extensão,  que  ocorreu  durante  a  19ª  Mostra  da  Produção  Universitária,  foram  168  participantes,  e  no  Salão  de
Indissociabilidade,  foram  126  participantes.  Além  desses  eventos,  a  FURG  participou  do  38º  SEURS  -  Seminário  de
Extensão  Universitária  da  Região  Sul,  que  ocorreu  nos  dias  17,  18  e  19  do  novembro,  com  a  organização  da
Universidade  Estadual  de  Londrina.  Pela  FURG,  30  pessoas  participaram  do  evento,  apresentando  15  trabalhos  de
Extensão,  na  modalidade  on-line.

- Projetos aprovados pelo edital de fomento (14) = 15
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15 projetos foram contemplados pelo edital de fomento de ações de extensão universitária. O edital foi publicado em 16
de junho e as propostas homologadas passaram por processo de seleção. A vigência dos projetos está prevista até 31 de
dezembro de 2020. O Edital de fomento focou em ações de atendimento direto ao enfrentamento e prevenção da COVID-
19,  bem como ações de mitigação dos efeitos sociais  para o período de pós-pandemia.  Com o edital,  foram atendidos
projetos  de  Rio  Grande,  Santo  Antônio  da  Patrulha  e  São  Lourenço,  em  todas  as  áreas  da  extensão.  Os  projetos
aprovados  pelo  edital  de  fomento  foram:
- Uso de ferramentas de qualidade em planos de contingência da Covid19 nas agroindústrias familiares de Santo Antônio
da Patrulha/RS (Coordenação: Itiara Gonçalves Veiga);
-  Auxílio  técnico  para  adequação  de  boas  práticas  de  fabricação  nas  agroindústrias  familiares  de  Santo  Antônio  da
Patrulha/RS  para  conter  a  Covid-19  (Coordenação:  Fernanda  Arnhold  Pagnussatt);
- Troca de livros: leitura em tempos de pandemia (Coordenação: Mairim Linck Piva);
- Clube de leitura: a narrativa breve de autores de língua espanhola (Coordenação: Wellington Freire Machado);
- Oficina de contação: socializando a leitura durante a pandemia (Coordenação: Adriana de Oliveira Gibbon);
- Biblioteca Comunitária móvel/ digital na Ilha da Torotama como estratégia de inclusão digital no período da Pandemia
COVID-19 (Coordenação: Joice Rejane Pardo Maurell);
- Palíndromo do Tempo (Coordenação: Munir Klamt Souza);
-  Produção  de  álcool  glicerinado  para  auxílio  no  combate  à  pandemia  Covid19  (Coordenação:  Marcia  Helena  Scherer
Kurz);
-  Orientação  Social  e  Acolhimento  em  tempos  de  COVID19:  publicização  e  garantia  de  direitos  sociais  (Coordenação:
Fernanda  da  Fonseca  Pereira);
- Socializando o ENEM - Linguagens (Coordenação: Artur Emilio Alarcon Vaz);
- Socializando ENEM - Matemática e suas Tecnologias (Coordenação: Edite Taufer);
- Fazendo o Bem. Não Importa a Quem (Coordenação: Graziela Rinaldi da Rosa);
-  Estratégias  de  educação  das  relações  étnico-raciais  em  meio  à  pandemia  do  COVID-19  (Coordenação:  Carmem
Gessilda  Burgert  Schiavon);
-  Incubadora  de  Empreendimentos  de  Economia  Solidária  (Ineesol)  FURG  SLS  -  Frente  à  Pandemia  da  COVID19
(Coordenação:  Liandra  Peres  Caldasso);
- Mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros durante o período de confinamento devido à pandemia de COVID-19
(Coordenação: Kessiane Silva de Moraes).

- Bolsistas de extensão pelo edital EPEC (60) = 60
No ano de 2020 foi possível restabelecer o número de cotas pelo edital EPEC.

- Bolsistas PDE (3) = 2
Os  bolsistas  foram  efetivados  nos  Campi  de  Santo  Antônio  da  Patrulha  e  de  São  Lourenço  do  Sul.  A  bolsa  de  Santa
Vitória do Palmar não foi efetivada por ausência de demanda da direção do Campus. Ao final do ano, no último trimestre
esta bolsa foi cedida temporariamente para apoiar o programa PAIETS com a contratação de uma bolsista.

- Valor executado pelo edital de fomento (100%) = 100%.
Foram  aplicados  R$60.000,00  entre  bolsas,  custeio  e  contratação  de  pessoa  fica  e  jurídica.  Todo  o  valor  do  edital  de
fomento  foi  encaminhado  pela  PROEXC  para  execução  no  ano  corrente.
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Meta

Encaminhar a Política de Cultura para aprovação nos devidos conselhos

Descrição

1. reuniões com agentes da cultura da Universidade.
2. realizar 5 Fóruns Culturais para leitura e contribuições para Proposta de Política Cultural.
3. finalizar texto base;
4. realizar Consulta Pública;
5. encaminhar documento ao Conselho Universitário para aprovação.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

ILA, Prae, Proexc, Progep, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI - Cultura - 1 - Criar a Política Universitária de Cultura - 1.   Elaborar proposta de Política Universitária de Cultura, com
participação da comunidade interna e externa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

aprovação da Política de Cultura - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não alcançada devido a distância, a incapacidade de mobilização comunitária junto aos estudantes e a necessidade
de executar outras ações.
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Meta

Estimular  a  participação  da  comunidade  universitária  em  ações  de  extensão,  por  meio  do  fomento  e  realização  de
projetos  de  caráter  extensionista  junto  ao  CAIC  (Centro  de  Atenção  Integral  à  Criança  e  ao  Adolescente)

Descrição

1. Realizar oficinas que serão ministradas pelos acadêmicos da Universidade com os estudantes do CAIC e suas famílias.
2. Dar continuidade ao projeto "Tempo para as famílias".
3. Dar continuidade ao grupo de adolescentes da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família - CAIC).
4. Realizar o curso de extensão "Repensando a Prática Pedagógica".
5. Manter o projeto "O Semeador".
6. Desenvolver o programa "Saúde na Escola".
7. Realizar o projeto "O esporte na formação humana integral do estudante".
8. Desenvolver o projeto "Representantes de turma: um aprendizado sobre cidadania".

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V  -  Extensão  -  1  -  Consolidar  a  Política  de  Extensão  Universitária  -  1.    Capacitar  a  comunidade  universitária  para  a
realização  de  ações  de  extensão,  articuladas  com  o  ensino,  a  pesquisa,  a  inovação  e  a  cultura.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 4.   Promover a integração dos núcleos e programas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

acadêmicos envolvidos - Numérica (20.00) - 0.00 - Não atendida
participantes em cada oficina - Numérica (20.00) - 0.00 - Não atendida
pessoas atingidas da comunidade do entorno - Numérica (800.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A meta não foi atingida, já que as aulas do munícipio paralisaram no dia 17 de março de 2020 por conta da pandemia do
Coronavírus  e  todas  as  ações  estão  vinculadas  aos  estudantes  da  escola  e  suas  respectivas  famílias.  Ademais,  a
proximidade  física  entre  a  escola  e  o  posto  de  saúde  do  Centro,  causaram  um  bloqueio  necessário  de  acesso  as
dependências  da  escola,  devido  ao  risco  de  contaminação.
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Meta

Estreitar as relações entre comunidade universitária e comunidade externa, possibilitando o desenvolvimento e atuação
de universitários em suas áreas afins.

Descrição

1. Realizar oficinas ministradas pelos acadêmicos da Universidade e profissionais do CAIC para os estudantes do Centro
e seus familiares.
2. Contribuir para formação inicial de acadêmicos.
3. Dar continuidade ao projeto "Tempo para as Famílias".
4. Realizar a "Festa Literária do CAIC - FLIC".
5. Dar continuidade ao projeto "Oficina de Ideias".

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)---Programa do PDI para Articulação com a Educação Básica
(Prograd)---Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 2.   Desenvolver ações
sistemáticas de diálogo com a sociedade.
V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 5.   Promover iniciativas
voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental.
VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 10.   Oportunizar a realização de ações
artísticas e culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

acadêmicos envolvidos em oficinas e projetos de extensão - Numérica (15.00) - 0.00 - Não atendida
participantes em cada oficina - Numérica (20.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A meta não foi  atingida,  tendo em vista que,  todas as atividades que estavam programadas para ocorrer  neste ano de
2020 seriam realizadas na escola com os estudantes e suas famílias.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Fomentar a acessibilidade ao Complexo de Museus da FURG e às suas atividades.

Descrição

1.  Manter  exposições  permanentes  atualizadas  no  Complexo  de  Museus,  as  quais  possibilitam  uma  interpretação  e
leitura, tanto qualitativa quanto quantitativa, das diferentes realidades que compõem a diversidade patrimonial e cultural
do Rio Grande, possibilitando a comunidade Rio-Grandina apropriar-se da sua história e reforçar a sua própria identidade.
2. Manter a acessibilidade dos espaços das exposições públicas, oferecendo um ambiente organizado e seguro para os
visitantes
3. Aumentar o número de visitantes do museus.
4. Reforçar o sistema de vigilância.
5. Aumentar o processo de apoio aos professores que sensibilizarão e motivarão os alunos a frequentar os museus.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI  -  Cultura  -  3  -  Preservar  o  patrimônio  cultural  sob  responsabilidade  da  Universidade  -  4.    Tornar  mais  interativa  e
acessível  a  visitação  aos  museus  e  núcleos  de  memória.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

escolas visitantes - Numérica (280.00) - 11.00 - Não atendida
satisfação dos visitantes - Porcentagem (80.00) - 99.00 - Atendida
visitantes - Numérica (400000.00) - 5818.00 - Não atendida

Avaliação

As  metas  propostas  para  o  ano  de  2020  não  foram  atingidas  devido  ao  fechamento  temporário  dos  Museus  em
decorrência da pandemia de coronavírus. No ano de 2020, o Museu recebeu 5.818 visitantes e 11 escolas obtendo 99%
de satisfação dos visitantes em pesquisa realizada.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Garantir  a  vivência  e  participação  dos  estudantes  do  CAIC  em  projetos  de  Cultura,  visando  garantir  o  protagonismo
infanto-juvenil,  bem  como  o  reconhecimento  e  valorização  das  culturas  populares.

Descrição

1. Realizar a "Festa Literária do CAIC - FLIC".
2. Realizar a "Mostra Artístico Cultural - MAC".
3. Realizar o projeto "Biblioteca Itinerante" no contexto do CAIC e em diferentes contextos sociais.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 10.   Oportunizar a realização de ações
artísticas e culturais.
VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  13.    Promover  a  participação  da
comunidade  interna  e  externa  nas  atividades  artísticas  e  culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

participantes nas ações culturais - Numérica (1000.00) - 0.00 - Não atendida
saídas de campo com a "Biblioteca Itinerante" - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A meta não foi  atingida,  tendo em vista que,  todas as atividades que estavam programadas para ocorrer  neste ano de
2020 seriam realizadas na escola com os estudantes e suas famílias.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Garantir o desenvolvimento da integração comunitária e colaborar no desenvolvimento de ações de formação continuada
nos diferentes contextos do CAIC.

Descrição

1. Realizar o Curso de Extensão de Formação Continuada "Repensando a Prática Pedagógica"
2. Desenvolver o projeto "Acreditar é Investir".
3. Manter as ações do Conselho do CAIC, consolidando a gestão democrática.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 4.   Intensificar ações de
formação continuada.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ações realizadas pelo Conselho do CAIC - Numérica (20.00) - 1.00 - Não atendida
estudantes envolvidos no projeto - Numérica (20.00) - 20.00 - Atendida
participantes no "Repensando a Prática Pedagógica - Numérica (150.00) - 60.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A meta foi atingida parcialmente.
O  curso  de  extensão  de  Formação  Continuada  "Repensando  a  Prática  Pedagógica"  seguiu  desenvolvendo-se  com  o
corpo  docente  da  escola  de  forma  virtual  e  semanalmente.
O projeto "Acreditar é Investir" conseguiu, mesmo virtualmente, desenvolver-se com os 20 jovens da escola.
O conselho do CAIC terá uma ação pontual a ser realizada ainda no mês de dezembro.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Garantir uma agenda cultural inclusiva, plural e para todos

Descrição

Realização de eventos artístico - cultural;
Circulação e criação de espaços para difusão e promoção da arte e da cultur;
Criação de espaços formativos;
Manutenção e qualificação dos projetos permanentes de Cultura.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  13.    Promover  a  participação  da
comunidade  interna  e  externa  nas  atividades  artísticas  e  culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos - Numérica (15.00) - 17.00 - Atendida

Avaliação

Apesar da pandemia e dos protocolos de segurança foi possível organizar uma agenda cultural virtual que contou com a
realização de 17 projetos.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Mapeamento Cultural da Universidade

Descrição

Produção de diagnóstico cultural, por meio de formulário online;
Divulgação dos dados e do contexto das ações culturais na Universidade.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  6.    Fomentar  a  pesquisa  artística  e
cultural.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Mapeamento Cultural - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Para além das ações da Universidade, foi possível contribuir para a realização do Mapeamento de ações de arte e cultura
do Município, junto à secretaria de município da Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural. Foi
realizado  até  o  momento  levantamento  de  dados,  por  meio  de  mais  de  640  registros,  que  serão  posteriormente
analisados  e  publicizados.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhorar o fluxo contínuo de publicações da editora e dos impressos gráficos da EDGRAF

Descrição

1. Aprovar o Regimento do Comitê Editorial.
2. Manter as atividades do grupo de estudos/trabalho para uso das plataformas digitais para   pareceristas ad hoc.
3. Manter as atividades do grupo de trabalho de periódicos e e-books.
4. Atualizar o rol de pareceristas ad hoc para a Editora da FURG.
5. Publicar Editais de chamamento público para livros e e-books.
6. Dar continuidade ao Projeto "Incubadora de Publicações Gráficas" com bolsistas do curso de Artes da FURG.
7. Viabilizar novos projetos de otimização dos serviços da Editora e Gráfica.
AÇÕES NA PANDEMIA:
COVID 8. Realizar ações para amenizar as consequências do isolamento social diante da pandemia.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio à Publicação da Produção Acadêmica (Proexc)---Programa do PDI para Apoio e Difusão da
Cultura (Proexc)---Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 3.   Fomentar a captação de recursos.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 4.   Promover a integração dos núcleos e programas.
VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 3.   Apoiar a criação e gestão de projetos
culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

bolsistas atuando no projeto Incubadora de Publicações Gráficas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
bolsistas voluntários do projeto Incubadora de Publicações Gráficas - Numérica (11.00) - 11.00 - Atendida
doação de exemplares da livraria da FURG aos estudantes das CEU's - Numérica (120.00) - 120.00 - Atendida
editais publicados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
elaboração  de  normativos  relativos  a  editoração  de  periódicos  científicos  e  e-books  -  Numérica  (2.00)  -  1.00  -
Parcialmente  atendida
pareceristas - Numérica (195.00) - 195.00 - Atendida
projetos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
regimento aprovado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

-  REGIMENTO  APROVADO:  meta  não  cumprida,  tendo  em  vista  que  o  regimento  está  sedo  analisado  e  reformulado
pelos  membros  do  Comitê  Editorial.
-  ELABORAÇÃO  DE  NORMATIVOS  RELATIVOS  A  EDITORAÇÃO  DE  PERIÓDICOS  CIENTÍFICOS  E  E-BOOKS:
normativo sobre os periódicos científicos está em análise pela Comitê Editorial; já o normativo de e-books foi formalizado
pelo edital 01/2020 - EDITAL DE APOIO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS ELETRÔNICOS (e-books), no qual constam todas
as normas necessárias ao processo.
- PARECERISTAS: conseguimos cumprir a meta estipulada, considerando a saída e entrada de novos pareceristas "ad
hoc".
- EDITAIS PUBLICADOS: publicado edital 01/2020 - EDITAL DE APOIO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS ELETRÔNICOS (e-
books) e o edital 01/2019 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 PROGRAMA EDIÇÃO DE LIVROS, mas com
o  fluxo  continuo,  sendo  assim,  as  ações  relacionadas  a  ele  estão  sendo  desenvolvidas  também  em  2020  e  após  a
pandemia,  haverá  a  impressão  desses  exemplares.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

- BOLSITAS ATUANDO NO PROJETO INCUBADORA DE PUBLICAÇÃO: o contrato com a bolsista foi renovado por mais
12 meses e ela está atuante no projeto, mesmo com trabalho remoto durante o presente ano.
-  BOLSISTAS  VOLUNTÁRIOS  DO  PROJETO  INCUBADORA  DE  PUBLICAÇÃO:  os  bolsistas  voluntários  do  curso  de
Artes  continuaram  atuantes  no  ano  de  2020.
- PROJETOS: devido à pandemia, novos projetos da EDGRAF não puderam ser realizados, ficando assim, a meta para o
próximo ano.
-  COVID  -  DOAÇÃO  DE  EXEMPLARES  DA  LIVRARIA  DA  FURG  AOS  ESTUDANTES  DAS  CEUS:  doação  de  120
exemplares  para  minimização  dos  efeitos  negativos  da  pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Normatização da curricularização da extensão universitária na FURG.

Descrição

1. Aprovação da minuta pelo COEPEA.
2. Reuniões da comissão de curricularização em extensão com o Núcleo de Tecnologia e Informação da FURG (NTI).

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 5.   Integrar as ações de extensão com os projetos
pedagógicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a distância.
V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 6.   Creditar, no mínimo, 10% da carga horária dos
cursos de Graduação em ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

aprovação da Minuta da IN euniões da comissão de curricularização (3) - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
reuniões da comissão de curricularização - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Reuniões da comissão de curricularização (3) = 3
As reuniões da comissão de curricularização ocorreram de forma virtual. Das três reuniões, uma contou com a presença
somente dos membros da comissão. As outras duas reuniões ocorreram com unidades acadêmicas. (Faculdade de Direto
e coordenações de curso de Santa Vitória do Palmar).

Aprovação da Minuta da IN (1) = 0
A  aprovação  da  minuta,  a  cargo  do  gabinete,  não  foi  concluída  devido  aos  atravessamentos  da  pandemia,  que
demandaram a elaboração do plano de contingenciamento da instituição como um todo, e a reestruturação emergencial
de todo o sistema acadêmico da universidade, para a retomada das aulas em ensino remoto. Isso dificultou que a minuta
fosse encaminhada como pauta ao COEPEA.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ratificar  a  educação  plena  através  do  processo  de  formação  profissional  básica  para  jovens  em  situação  de
vulnerabilidade  social  e  dificuldades  pessoais.

Descrição

1. Ofertar 30 cursos profissionalizantes a 350 alunos.
2. Preservar o espaço físico do CCMar (Centro de Convívio dos Meninos do Mar) em condições de segurança, higiene e
conforto para receber alunos e realizar os cursos previstos.
3. Manter ativo o programa "Cruzeiro do Saber", que se relaciona com a formação de jovens.
4. Garantir o transporte e alimentação dos jovens participantes.
5.  Manter  a  frota  de  apoio  em  boas  condições,  considerando  se  tratar  de  uma  escola  com  ênfase  na  mentalidade
marítima.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 5.   Promover iniciativas
voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

alunos atendidos - Numérica (350.00) - 144.00 - Parcialmente atendida
cursos ofertados - Numérica (30.00) - 11.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

As  metas  propostas  para  o  ano  de  2020  não  foram  atingidas  devido  ao  cancelamento  das  aulas  presenciais  em
decorrência  da  pandemia  de  coronavírus.
No  ano  de  2020  foram  oferecidos  11  cursos  e  foram  matriculados  144  alunos  sendo  que,  os  cursos  ainda  não  foram
concluídos,  pois  conforme  o  decreto  Municipal  as  aulas  presenciais  não  são  permitidas.
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Relatório de Metas da Unidade Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realização do VII Simpósio de Cultura

Descrição

Planejamento coletivo das ações;
Participação de agentes culturais dos Municípios onde a FURG está inserida;
Divulgação dos projetos dialogados;
Fortalecimento da rede de produção cultural.

Unidade Responsável

Proexc - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  2.    Promover  redes  de  circulação  e
intercâmbio  artístico  e  cultural  em  nível  nacional  e  internacional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização do Simpósio - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O  Simpósio  de  cultura  foi  realizado  na  modalidade  virtual,  junto  à  Mostra  e  Produção  Universitária.  Contou  com  a
apresentação de 27 trabalhos, uma roda de conversa sobre cultura indígena, o lançamento da Agenda Cultural Virtual e
duas  apresentações  artísticas:  o  Coral  da  FURG  com  a  Música  A  paz  de  GIlberto  Gil  e  a  edição  especial  do  Janela
Musical,  com  o  grupo  Todos  ZEN  casa   de  São  Lourenço  do  Sul.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Proexc
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

17Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Acompanhar o andamento do projeto SABES - Saúde e bem-estar do servidor da Furg

Descrição

- Agendar reunião com o professor responsável pelo projeto de pesquisa;
- Solicitar relatório parcial, com periodicidade acordada em reunião, sobre o andamento do projeto;
- Articular as ações através de reuniões entre DAS, CPOSS e professor responsável pelo projeto, a partir dos resultados
parciais da pesquisa

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

ICHI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Relatórios parciais - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Reunião com os responsáveis pelo projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões com a DAS, CPOSS e professor do projeto - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade, esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aprimorar o fluxo das atividades administrativas da CPOSS

Descrição

- Analisar as atividades administrativas da CPOSS;
- Revisar fluxos de processos e procedimentos;
- Criar manual de procedimentos.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  7  -  Promover  a  melhoria  contínua  dos  processos  relacionados  à  gestão  de  pessoas  -  3.
Realizar  o  dimensionamento  de  servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  nas  Unidades  da  Instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Desenho de fluxo de processos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Manual de Procedimentos elaborado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A meta não foi atendida em função do trabalho remoto.
 Inclusive em função do trabalho remoto algumas atividades tiveram que ser adaptadas para esse período.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aprimorar o processo de contratação de prestadora de assistência à Saúde suplementar

Descrição

Formar comissão para compor a equipe de trabalho para o planejamento da contratação de plano privado de assistência
à sáude;
Estudar a legislação, termo de referência anterior, contratos de outras universidades e apontamentos da auditoria interna;
Formular  o  Termo  de  Referência  para  contratação  de  plano  privado  de  assistência  à  sáude  conforme  indicações  do
estudo;
Realizar pesquisa de mercado para média de preço;
Formular e encaminhar pedido de licitação para a Proplad;
Encaminhar para a Proplad o termo de referência para revisão;
Ajustar conforme indicações da Proplad;
Participar da equipe de apoio do pregão;
Responder os questionamentos técnicos que possam vir das empresas participantes do pregão;
Confirmar a habilitação técnica da licitante vencedora.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Finalizar o processo de licitação - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A meta foi  totalmente atingida e  todas as etapas previstas foram cumpridas.  Necessário  manter  a  fiscalização ativa do
contrato e formular  IMR mensal  que possibilite  auferir  a  qualidade de execução do serviço prestado pela operadora do
plano de assistência à sáude.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atualizar constantemente o folder sobre cadastro e requerimento para novos servidores

Descrição

Atualizar constantemente o folder;
Disponibilização do folder na página da ProGeP;
Informar todas as Unidades onde encontrar este folder.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  3.    Instituir  o  procedimento  para  acolhida,  integração  e  acompanhamento  dos  novos
servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Informar sobre o folder nas mídias sociais - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Inserir folder atualizado na página da ProGeP - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Folder atualizado e divulgado.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos servidores em áreas relacionadas a inclusão

Descrição

-Buscar parcerias na FURG;
-Elaborar projetos de capacitação nesta área.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)---Programa do
PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 2.   Criar a política de inclusão às pessoas com deficiência.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projeto elaborado - Numérica (1.00) - 8.00 - Atendida

Avaliação

Meta atendida através de parcerias com outros setores da universidade contemplando os temas da inclusão em diversas
formações ofertadas.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos servidores em áreas relacionadas a sustentabilidade

Descrição

-  Manter  parceria  com  SIGA  e  CGA;  -  Definir  calendário  de  cursos;  -  Organização  e  execução  dos  cursos;  -  Avaliar
estrutura  necessária  para  disponiblizar  cursos  via  moodle.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.
X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 3.   Promover cursos de formação
continuada para servidores com temas de sustentabilidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Turmas ofertadas - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Vagas ofertadas - Numérica (40.00) - 40.00 - Atendida

Avaliação

Meta parcialmente atendida. Oferta de uma turma com 40 vagas.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos servidores em línguas estrangeiras

Descrição

Manter parceria com o CELE; Definir  calendário de cursos; Organização e execução dos cursos; Previsão de oferta de
sete turmas, disponibilizando um total  de 140 vagas.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de turmas ofertadas - Numérica (7.00) - 6.00 - Atendida
Número de vagas ofertadas - Numérica (140.00) - 65.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Parcialmente  atendida  devido  à  mudança de modalidade no contexto  da  pandemia.  Oferta  de  6  turmas e  65  vagas na
modalidade de ensino  remoto.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos servidores em saúde e segurança no trabalho

Descrição

- Manter parceria com a DAS; - Definir calendário de cursos; - Organização e execução dos cursos;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.
VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de vagas ofertadas - Numérica (140.00) - 25.00 - Não atendida
Turmas ofertadas - Numérica (7.00) - 1.00 - Não atendida

Avaliação

Parcialmente atendida. Foi realizada uma formação presencial, oferta de uma turma com 25 vagas.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos servidores para utilização de e-mail e sistemas institucionais

Descrição

-Manter  parceria  com  NTI  -Definir  calendário  de  cursos;  -  Organização  e  execução  dos  cursos;  -  Avaliar  estrutura
necessária  para  disponibilizar  cursos  via  moodle.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 1.   Promover a capacitação dos servidores
para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Total de turmas ofertadas - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
Total de vagas odertadas - Numérica (60.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não atendida. A formação era ofertada presencialmente em laboratório de informática.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos servidores relacionadas a ética e comunicação no serviço público

Descrição

- Manter parceria com a FADIR; - Definir calendário dos cursos; - Organização e execução dos cursos;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Turmas ofertadas - Numérica (1.00) - 2.00 - Atendida
Vagas ofertadas - Numérica (20.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Meta parcialmente atendida. Optou-se por não ofertar uma formação específica, mas incluir o tema em outras formações.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Capacitação dos terceirizados para prevenção ao Mosquito Aedes Aegypti.

Descrição

- Reuniões com gestor dos terceirizados;
- Revisão do curso elaborado em 2019;
- Disponibilização da palestra/curso permanentemente.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.
VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  5.    Oportunizar  a  participação  dos  terceirizados  em  processos  de  capacitação  e
desenvolvimento.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de Capacitações ofertadas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Número Servidores Terceirizados Capacitados - Numérica (50.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Apesar dos resultados numéricos estarem zerados, consideramos a meta parcialmente atendida pois foram executadas
todas as ações para realizar a formação, porém o evento foi suspenso já que estava programado para a primeira semana
da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Conclusão do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Descrição

- Visitação nos locais pendentes;
- Conclusão do laudo.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização de uma avaliação ambiental mensalmente até o término do PPRA - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não atendida, as visitas presenciais não foram realizadas em função da pandemia. A meta será mantida em 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID  -  19:  Comunicação  Externa  da  Secretaria  durante  a  pandemia  para  atingir  de  forma  ágil  e  rápida  servidores  e
pensionistas

Descrição

Redirecionamento  de  chamadas  das  Unidades  da  ProGeP  para  os  celulares  dos  servidores,  a  fim  de  permitir  a
comunicação  e  esclarecimentos  de  dúvidas  de  servidores  e  pensionistas;
Divulgações semanais nas redes sociais para informações sobre procedimentos e esclarecimentos;
Canais  de  atendimento  da  ProGeP,  separadas  por  cada  Unidade,  com  ampla  divulgação  para  todas  as  Unidades
Acadêmicas  e  Administrativas  da  FURG.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Canais de atendimento/ comunicação enviados para as Unidades - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Criação do Whatsapp da ProGeP - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Divulgações semanais nas redes sociais - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Redirecionamento de chamadas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta 100% atingida.

Com o objetivo de atingir o maior número de servidores e pensionistas, foram divulgados nossas canais de comunicação
e atendimento durante o período de pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - 19: Criação de Cronograma de atendimento da Secretaria em função da pandemia

Descrição

Criação  de  um  cronograma  para  atendimento  das  demandas  da  Secretaria  e  de  toda  a  ProGeP  para  recebimento  e
distribuição  de  processos  via  protocolo  e  possíveis  atendimento  ao  público.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de cronograma - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta 100% atendida.

Foram  estabelecidos  cronogramas  de  atividades  presenciais  para  ida  ao  Protocolo  Central  e  distribuição  da
documentação  entre  os  setores  da  PROGEP,  bem  como  atendimento  ao  público,  quando  necessário.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - 19: Utilização de meios digitais para abertura de processos de Progressão Funcional e Incentivo à Qualificação

Descrição

- Atualização do formulário de requerimento;
- Disponibilizar instruções para abertura por email;
- Divulgação da nova metodologia

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 7 - Promover a melhoria contínua dos processos relacionados à gestão de pessoas - 1.   Criar
a política de gestão e desenvolvimento de pessoas por competências.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Procedimento estabelecido - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta atendida. O novo procedimento foi estabelecido e está sendo utilizado com sucesso pela comunidade.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - 19:Criar plano de emergência para entrega das carteirinhas do plano de saúde buscando evitar aglomerações

Descrição

- Criar um plano para distribuição dos cartões  em tempo hábil e em segurança;
-  Realizar  reunião com os diretores  das unidades acadêmicas e  administrativas  do Campus Carreiros  para  distribuição
dos cartões em suas unidades;
-  Realizar  reunião  com  os  diretores  dos  Campi  de  fora  da  sede  para  organizar  a  distribuição  dos  cartões  entre  os
servidores  daqueles  Campi;
- Comunicação escrita para os servidores aposentados e pensionistas informando a forma de distribuição dos cartões;
- Alertas no sistema para os servidores ativos informando a forma de distribuição dos cartões.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criar plano para distribuição dos cartões - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Elaborar texto para alertas no sistema para comunicar os servidores ativos - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Elaborar texto para comunicação dos aposentados e pensionistas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Realizar reunião com diretores dos Campi fora de sede - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Realizar reunião com gestores das unidades do Campus Carreiros - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta 100% atingida.

Meta criada para atender aos servidores e pensionistas em segurança para evitar aglomerações na a retirada dos cartões
do plano de saúde, tendo em vista que os mesmo ficaram prontos muito próximo da data de vencimento.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- 19 - Criação ferramenta para implantação e gestão Trabalho Remoto

Descrição

- Reunião para elaborar a ferramenta de gestão do trabalho remoto
- Elaboração da ferramenta
- Disponibilização da ferramenta no sistema FURG.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ferramenta finalizada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta atingida! Ferramenta finalizada e implementada

17 77/



Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- 19  Estabelecer fluxos de atendimento de saúde mental nos campus avançadas da universidade.

Descrição

- Realizar reunião da equipe psicossocial com o objetivo discutir a importância e as possibilidade de estabelecer um fluxo
em situações de saúde mental junto aos campis avançados da universidade.
- Realização de reunião junto a administradora da DAS a fim solicitar um auxílio na parte organizacional do fluxo.
- Solicitar reunião com as equipes psicossociais dos campis avançados da universidade.
- Organizar canal de acesso entre a equipe da progep e dos campis avançados.
- Organizar o fluxo e divulgar.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação do fluxo - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Estabelecer canais de comunicação com os campis avançados da universidade - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente
atendida

Avaliação

Foram  realizadas  reuniões:   Da  equipe  psicossocial  da  Progep  para  discutir  a  organização  do  fluxo;   da  equipe
psicossocial  com a  administradora  da  DAS a  fim  de  buscar  auxílio  para  a  organização  do  fluxo;  e   reunião  da  equipe
psicossocial da Progep com a equipe técnica da PRAE de Santa Vitória do Palmar a fim de entender melhor a realidade
do campus e estabelecer um canal entre as profissionais dos campis e a equipe psicossocial da PROGEP.
Na reunião com a equipe técnica de SVP ficou acordado que seria criado um grupo de WhatsApp com a equipe técnica
da Progep e equipe técnica do campus para as demandar serem melhor encaminhadas.
A ação será retomada em 2021.

18 77/



Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID -19 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO/AUX. FUNERAL

Descrição

INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO/AUX. FUNERAL

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  2  -  Fortalecer  a  preparação  para  a  aposentadoria  e  a  integração  dos  aposentados  e
pensionistas  com  a  Universidade  -  3.    Qualificar  a  comunicação  com  aposentados  e  pensionistas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Processos informatizados - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Meta atingida! Processos informatizados e em execução!
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- 19 - Reavaliar o Grau de Insalubridade dos servidores lotados no HU que estavam em atendimento aos pacientes
com COVID-19

Descrição

Proceder com a analise das solicitações de revisão do grau de insalubridade, no que tange os profissionais da área da
saúde lotados no HU.                                                                                         Realizar o indeferimento ou deferimento, por
meio de laudo técnico, de acordo com a legislação vigente no que tange a exposição a risco biológico.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Solicitações atendidas - Porcentagem (80.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Meta atingida. Necessário incluir no planejamento de 2121 a reavaliação do grau de insalubridade, caso haja alteração na
legislação vigente, ou nos casos que ocorrer troca de lotação ou exercício de função.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID -19 - Relatório de atividades de servidores em trabalho remoto

Descrição

- Encerramento das atividades realizadas semanalmente por todos os setores da DAS e subsequente encaminhamento à
secretaria da PROGEP.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Relatórios entregues semanalmente - Porcentagem (90.00) - 90.00 - Atendida

Avaliação

Meta atingida. Esta atividade irá permanecer até a retomada de 100% das atividades presenciais na Universidade
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- 19 - Teleatendimento

Descrição

- Reunião com gestores para comunicar o atendimento;
- Divulgação da Ação;
- Acolhimento, Acompanhamento e orientação nas dúvidas dos trabalhadores que utilizaram o serviço.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Teleatendimento em execução - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta atingida. Esta atividade irá permanecer até a retomada de 100% das atividades presenciais na Universidade
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- 19- CRIAÇÃO GUIA FÉRIAS E AUX. TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÓDULO REQUERIMENTO DO
SIGEPE

Descrição

CRIAÇÃO GUIA FÉRIAS E AUX. TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÓDULO REQUERIMENTO DO SIGEPE

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Guia implementado - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Meta atingida. Guia implementado e em execução.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID 19- Criar ações de formação online com objetivo de debater temas relacionados a saúde mental.

Descrição

- Realizar Reunião da equipe psicossocial com a CFC a fim de buscar suporte e organizar o projeto capacitação de saúde
mental.
-  elaborar o projeto saúde mental em tempos de pandemia.
- Realizar quatro webs conferências que debatam temas de saúde mental com o objetivo de promover o autocuidado.
- Avaliação dessas atividades e encaminhamento das próximas ações do projeto.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de ações desenvolvidas - Numérica (4.00) - 2.00 - Parcialmente atendida
Projeto elaborado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O projeto de capacitação: Saúde mental em tempos de pandemia foi elaborado prevendo 4 webs conferências até o final
do ano.  O projeto teve início em agosto sendo realizadas as webs:  Trabalho presencial  e  saúde mental  em tempos de
COVID-19;  e Trabalho Remoto e produtividade:  Como fica nossa saúde mental?.
Ambas as webs foram realizadas em parceria com a Coordenação de Formação Continuada na organização dos eventos.
Ao final de outubro levando em consideração a baixa participação dos servidores nas atividades online se decidiu retornar
as ações no ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- 19 Estabelecer uma forma de acompanhamento de estágio probatório para os servidores de forma remota

Descrição

- Realizar revisão do formato de comunicação para adapta-lo ao formato digital.
- Realizar as entrevistas de estágio probatório no formato online

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

70% dos servidores convidados a participar da entrevista - Porcentagem (21.00) - 16.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O formato  foi  adaptado  para  o  trabalho  remoto  onde  as  entrevistas  acontecem de  forma  online  bem como  o  envio  da
comunicação. Salienta-se que nem todos os servidores que passam pela primeira avaliação de estágio probatório fazem
o contato marcando a entrevista.
Cabe destacar as entrevistas ainda estão acontecendo.

25 77/



Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID 19- Realizar pesquisa de saúde mental junto aos servidores da FURG durante a pandemia.

Descrição

- Realizar reuniões da equipe psicossocial com as demais profissionais que compõem o GT de saúde mental da PROGEP
para construir uma pesquisa de saúde mental durante o contexto pandêmico.
- Voltar para as reuniões da equipe psicossocial e construir o instrumento de pesquisa a ser aplicado aos servidores.
-Estabelecer  o  formato  de  coleta  de  dados  e  com  objetivos  e  prazos  para  resposta.  -Aplicar  o  questionário  de  forma
online.
-Divulgar  a  pesquisa  na  página  da  furg  e  pelo  envio  de  e-mail  para  os  servidores.  -  Sistematizar  os  dados  qualitativos
coletados.  -Sistematizar  os  dados  quantitativos.
- Construir relatório com analise e divulgar o mesmo para os servidores.
- Realizar Reunião da equipe psicossocial com a CFC a fim de buscar suporte e organizar o projeto capacitação de saúde
mental.
-  elaborar o projeto saúde mental em tempos de pandemia.
- Realizar quatro webs conferências que debatam temas de saúde mental com o objetivo de promover o autocuidado.
- Avaliação dessas atividades e encaminhamento das próximas ações do projeto.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

25% do servidores ativos na FURG - Porcentagem (550.00) - 608.00 - Atendida
Dados sistematizados e divulgados - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A pesquisa foi elaborada e aplicada em junho conforme os passos descritos. Logo, os resultados já estão sistematizados
em  forma  de  gráficos  mas  ainda  estão  sendo  analisados  pela  equipe  psicossocial  da  PROGEP.  O  relatório  será
disponibilizado  em  2021  bem  como  pretende-se  que  os  dados  também  sejam  apresentados  em  formato  de  web
conferencia.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 - Atendimento online da secretaria da DAS

Descrição

- Divulgação do serviço realizado diariamente pelo setor desde a suspensão das atividades presenciais na universidade
em 03/2020.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atendimento em execução - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Esta atividade irá permanecer até a retomada de 100% das atividades presenciais na Universidade
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 -  Disponibilizar  formação para  os  servidores  para  prevenção ao  COVID-19 ações  de  saúde e  segurança no
contexto  da  FURG

Descrição

- Reuniões com grupo de trabalho;
- Reuniões e orientações com SEAD;
- Revisão permanente do curso elaborado;
- Disponibilização da palestra/curso no AVA FURG.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitação disponibilizada no AVA FURG - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A Capacitação foi disponibilizada a todos os servidores da FURG a partir de Dezembro.

28 77/



Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19  -  Disponibilizar  formação  para  os  servidores  terceirizados  para  prevenção  ao  COVID-19  ações  de  saúde  e
segurança  no  contexto  da  FURG

Descrição

- Reuniões com gestor dos terceirizados;
- Revisão permanente do curso elaborado;
- Disponibilização da palestra/curso presencialmente.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitações Realizadas - Numérica (17.00) - 17.00 - Atendida

Avaliação

Foram 90% dos  servidores  terceirizados  capacitados.  Ainda  serão  realizadas  mais  duas  turmas  para  atingir  100% dos
terceirizados  capacitados.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 - Disponibilizar Testes Rápidos

Descrição

- Reuniões com gestores;
- Agendamento e logística para realização das testagens;
- Consulta à Vigilância Epidemiológica do município;
-  Realização  dos  testes  na  Unidade  Saúde,  DAS,  Campus  de  SLS,  SVP,  SAP;  -  Acolhimento,  orientação  e
acompanhamento  dos  resultados  positivos.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização de testes rápidos - Numérica (3400.00) - 3400.00 - Atendida

Avaliação

Foram realizados 3.400 testes rápidos na Unidade Saúde, DAS, Campus de SLS, SVP, SAP.

30 77/



Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 - Elaborar o Protocolo de Segurança e Saúde COVID-19

Descrição

- Reuniões de equipe e atualizações sobre informações acerca da Pandemia

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Protocolo Finalizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O protocolo foi finalizado pela equipe e divulgado na página da Furg.

31 77/



Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19  -  Estabelecer  um  canal  de  acolhimento  psicossocial  online  para  os  servidores  durante  o  período  de
contingenciamento  da  FURG.

Descrição

-  Realizar  reunião  do  GT  ações  de  saúde  mental  da  Progep  a  fim  de  construir  um  formato  de  atendimento  onde  os
servidores  sejam  acolhidos  durante  o  período  de  trabalho  remoto.
- Realizar reuniões da equipe psicossocial para estabelecer o formato de atendimento, procedimento e objetivos.
-  Construir  formulário  online  constando:  O  objetivo  do  acolhimento  psicossocial,  o  formato  do  atendimento,  a  equipe
responsável  e  uma  coleta  de  dados  dos  servidores  a  serem  atendidos  para  facilitar  a  organização  do  processo;
- Divulgar o link do acolhimento na página da FURG, no facebook da PROGEP e por envio de e-mails para os servidores.
- Organizar os dados coletados para realização do acolhimento.
- Realização do acolhimento dos inscritos no link e encaminhamentos quando necessários.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

100% dos servidores que solicitam atendimento - Porcentagem (43.00) - 43.00 - Atendida

Avaliação

- Foi realizada reunião GT ações de saúde mental da Progep para alinhar a ação.
- Posteriormente a equipe psicossocial realizou reuniões para discutir o formato e procedimento a ser adotado.
-  em  seguida  a  equipe  psicossocial  realizou  pesquisa  para  estudar  como  construir  tal  procedimento  no  período  de
trabalho  remoto.
-  Foi  Elaborado  o  formulário  online  para  obter  dados  prévios  dos  servidores  a  serem  acolhidos  no  formato  remoto  e
contendo  a  explicação  de  como  o  procedimento  acontece.
-Conforme os servidores respondem a equipe organiza e faz contato para marcar um horário para realizar o atendimento
via chamada de vídeo.
Posteriormente as situações são discutidas entre a equipe e encaminhadas quando necessário.
Esse  procedimento  será  reavaliado  quando  retornarmos  do  trabalho  remoto,  no  entanto,  pretende-se  seguir  com  essa
formato  de  atendimento  ao  menos  para  os  campis  avançados  da  universidade.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 - Participação na Comissão de Proteção e Saúde

Descrição

- Reuniões semanais para discussão e elaboração de documentos que oportunizem o acompanhamento da Pandemia no
contexto da FURG e possibilite ações de controle e cuidado nos campi da FURG

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões semanais - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

As reuniões foram realizadas com objetivo de acompanhar a Pandemia no contexto da FURG.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19  -  Prestar  assessoria  e  orientação  acerca  do   Protocolo  referente  ao  retorno  da  atividades  presencias  no
contexto  da  pandemia

Descrição

Avaliar solicitações referente ao fornecimento de equipamentos de proteção
Orientar quanto ao uso do equipamento adequado, de acordo com a atividade exercida, de forma a ilidir o risco.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Solicitações atendidas - Porcentagem (80.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Manter a avaliação das solicitações referente ao fornecimento de equipamentos de proteção, e orientar quanto ao uso do
equipamento  do  equipamento  adequado,  de  acordo  com  a  atividade  exercida,  de  forma  a  ilidir  o  risco.
Manter  atualizado  o  Protocolo  de  Segurança  e  Saúde,  no  caso  de  alteração  da  legislação.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 - Projeto "Entre Elas": Reflexões sobre os impactos do trabalho remoto na vida das mulheres da FURG.

Descrição

Identificação  da  necessidade  de  promover  um espaço  de  acolhida  e  reflexão  para  as  servidoras  que  sobrecarregadas
pelo  contexto  do  trabalho  remoto  e  isolamento  social.
Organização  e  definição  de  um  grupo  de  trabalho  que  irá  pensar  em  uma  estratégia  para  lidar  com  essa  demanda
identificada.
A partir do grupo de trabalho, definiu-se criar o Projeto "Entre Elas": Reflexões sobre os impactos do trabalho remoto na
vida das mulheres da FURG.
Organização das ações do projeto.
Definição da mídia a ser utilizada.
Escrita do projeto, definição de objetivos, metodologia e cronograma das atividades.
Captação de parcerias para execução do projeto.
Organização das webconferências
Criação dos cartazes em parceria com a PROEXC/DAC
Divulgação das webconferências
Execução das webconferências com a participação das organizadoras como mediadoras dos eventos.
Avaliação dos eventos e proposição das novas ações.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 7.   Ampliar os espaços para realização de ações de integração, humanização, lazer, cultura
e esporte.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Webconferências realizadas - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

Foram realizadas os 5 encontros previstos no cronograma. Pretende-se manter o projeto para o ano de 2021, realizando
previamente  um  cronograma  mensal  para  planejamento  e  execução  dos  temas  sugeridos  pelas  participantes  e
identificados como necessários de debate e reflexão. Planeja-se ainda ampliar as parcerias com grupos de pesquisa da
FURG e da outras universidades.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 - Realizar contato com servidores que já estão aptos a progredir por capacitação

Descrição

- Realizar levantamento dos servidores aptos a progredir por capacitação;
- Enviar email instruindo os servidores sobre os procedimentos necessários para abertura de processos

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Frequência de contatos - Numérica (3.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Meta atendida.
O procedimento foi bem recebido pela comunidade sendo bem avaliado e proporcionando progressões a servidores com
longos anos de carreira.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 Criar grupo com as profissionais que compõem a equipe psicossocial da PROGEP com o objetivo de pensar
ações no período de contingenciamento da FURG.

Descrição

- Criar o grupo com profissionais da psicologia e serviço social da Progep.
-  Reunir  as  professionais  das  diferentes  unidades  da  PROGEP  (CPOSS  e  DAS)  para  pensar  ações  no  contexto  de
pandemia.
- Utilizar o grupo para encaminhamentos e discussões de questões que envolvam as suas respectivas áreas.
- Realizar reuniões, no mínimo quinzenais, do grupo.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 2.
Criar o programa de atenção à saúde mental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações desenvolvidas - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Grupo Criado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Com o período de trabalho remoto e posterior a criação de um grupo para debater ações de saúde mental na PROGEP
ficou entendido que a equipe psicossocial  da Progep poderia trabalhar em conjunto pensando ações durante o período
pandêmico. Desse modo, foi criado um grupo com profissionais da CPOSS e da DAS com o objetivo de pensar e executar
ações.
Nesse sentido a partir de reuniões semanais ou no mínimo quinzenais são realizadas reuniões para o desenvolvimento de
ações  e  encaminhamento  de  situações  relacionais  a  servidores  que  atrevessem  o  campo  da  psicologia  ou  do  serviço
social.
Nesse grupo foram desenvolvidas ações como:
Acolhimento psicossocial, realização da pesquisa se saúde mental, o projeto de capacitação saúde mental em tempos de
pandemia além de outras participações em outras webs organizadas por ouros setores.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19: Criar GT ações saúde mental da Progep para pensar ações no período de pandemia.

Descrição

- Criar grupo para debater as questões de saúde mental entre as unidades da PROGEP.
- Realizar reuniões para discutir demandas e possibilidades dentro do contexto pandêmico.
- Encaminhar as situações necessárias para serem discutidas no grupo.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Grupo de WhatsApp  criado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Número de reuniões realizadas - Numérica (4.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

O grupo foi criado e as questões que se remetem ao tema são debatidas e encaminhadas a partir dele. Inclusive as ações
desenvolvidas pela equipe psicossocial são inicialmente debatidas no GT.

As reuniões acontecem conforme a demanda.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-19 Estabelecer  um fluxo de encaminhamento dos servidores que necessitam de atendimento psicológico e  são
beneficiários  do plano junto  a  Unimed

Descrição

- Realizar reunião com a equipe psicossocial para avaliar a possibilidade desse atendimento.
- Contato com a Unimed para ajustar o formato de encaminhamento.
- Reunião com a equipe psicossocial para acertar o procedimento
- Encaminhamento dos servidores acolhidos e que necessitam de atendimento psicológico para Unimed.
- Envio de relatório constando os servidores encaminhados.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de servidores encaminhados - Numérica (15.00) - 4.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Ficou acordado com a Unimed litoral sul que os servidores acolhidos no acolhimento psicossocial que são beneficiários
do plano de saúde seriam encaminhados para atendimento psicológico na Unimed.
Salienta-se que o indicador número não cabe para avaliar essa meta, uma vez que todos os servidores acolhidos e que
foi percebida a necessidade foram encaminhados. Logo a meta foi totalmente atendida.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de agenda de Comunicação Externa da ProGeP.

Descrição

- Realizar reuniões periódicas com os diretores dos campi para tratar de assuntos pertinentes as unidades;
- Criação de cronograma das reuniões, com data e pauta definidas.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de cronograma - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Número de reuniões agendadas X realizadas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade, esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de agenda de Comunicação Interna da ProGeP.

Descrição

-  Realizar  reuniões  periódicas  com  os  diretores  da  ProGeP  e  coordenadores  da  PROGEP  para  tratar  de  assuntos
pertinentes  as  unidades;
- Reuniões com data e pauta definidas;
- Criar mecanismo para verificar se Diretorias estão repassando informações à suas equipes.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação do cronograma - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Elaboração de questionário para a equipe de cada diretoria - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões realizadas X reuniões agendadas - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade, esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de Edital para participação em eventos externos com incentivo financeiro

Descrição

- Realizar reuniões entre CFC, DDP e Pró-Reitora para definir procedimento;
- Captar recursos junto a PROPLAD;
- Definir valores que serão disponibilizados e quantos projetos/servidores serão contemplados; - Elaborar o Edital;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 3.   Incentivar a participação dos servidores
em eventos externos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Edital elaborado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não atendida devido à indefinição de recursos.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de Plano de Comunicação da ProGeP.

Descrição

- Definir cronograma de reuniões internas da ProGeP para gerar conteúdo para postagens nas mídias sociais;
- Definir cronograma de reuniões externas com os Campi para gerar conteúdo para postagens nas mídias sociais;
- Criar página da Progep nas redes sociais;
- Criar Whatsapp oficial da Progep.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 4.   Estimular iniciativas voltadas à postura profissional e ao trabalho colaborativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de cronograma de comunicação externa - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação de cronograma de comunicação interna - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação de página oficial da ProGeP nas redes sociais - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Criação de Whatsapp oficial da ProGeP - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade, esta meta foi parcialmente atingida no ano
de 2020.
O Whatsapp e as postagens nas redes sociais estão em pleno funcionamento e permanecerão no ano de 2021, com uma
boa aceitação dos servidores.
A criação de cronogramas de comunicação interna e externa são indicadores que serão elaborados em 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar grupo de trabalho institucional para criação de um programa permanente de saúde mental.

Descrição

"- Definir calendário de reuniões entre DAS, CENPRE, HU, CAP e PRAE para discussão;
- Definir limites da atuação do grupo de trabalho;
- Indicar e nomear os membros que irão compor o grupo de trabalho."

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Prae

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 2.
Criar o programa de atenção à saúde mental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Portaria de criação do grupo de trabalho - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Foi  realizada  reunião  em  fevereiro  com  o  CENPRE   para  inserção  do  centro  nas  ações  da  DAS,  mas  do  contexto  da
pandemia não foi possível realizar as ações previstas para 2020. Entende-se que a meta não foi atendida, visto que não
foi realizada reunião com o restante das unidades descritas para discutir o programa.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar grupo de trabalho multidisciplinar e institucional para atender as casas dos estudantes.

Descrição

- Reuniões periódicas do grupo de trabalho com representantes da DAS, PRAE, CENPRE e HU;
- Nomear os membros que irão compor o grupo de trabalho;
- Construir cronograma de atividades/ações a serem implementadas.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Prae

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 4.
Promover iniciativas voltadas à prevenção ao uso de drogas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Relatório do grupo de trabalho com as ações implementadas - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia não foi possível realizar as ações previstas, entretanto foram realizadas outras ações em função
do  contexto  da  pandemia.   Mesmo  que  o  resultado  numérico  tenha  ficado  "0"entende-se  que  a  meta  foi  parcialmente
atendida
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar Manual de Procedimentos dos processos da Secretaria da ProGeP.

Descrição

- Elaboração de projeto junto a CFC;
- Criação do grupo de estudos;
- Elaboração de cronograma para brainstorming."

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Aprovação do Manual de Procedimentos da Secretaria - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação de cronograma junto a CFC - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação do grupo de estudos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade, esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar manual de procedimentos dos processos do Núcleo de Ações Judiciais - NAJ

Descrição

- Criar grupo de estudos;
- Grupo de estudos: realizar levantamento dos procedimentos a serem discutidos e ajustados;
- Definir agenda de reuniões;
- Criar projeto de pesquisa junto a FaDir para elaboração de um manual de procedimentos;
- Realização de relatório anual com as ações realizadas pelo NAJ.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

FaDir

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  1.    Promover  ações  integradas  de  valorização  dos  fazeres  e  saberes  de  Servidores,
Trabalhadores  Terceirizados  e  Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Apresentação de relatório anual de atividades do NAJ - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação de projeto de pesquisa - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação do grupo de estudos - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Elaboração de cronograma de reuniões - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar projeto de capacitação e integração dos estagiários da PROGEP

Descrição

- Definir o conteúdo e o formato da atividade;
- Realizar reuniões junto a CFC para definir o cronograma para realização da capacitação;
- Realizar a capacitação.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  6.    Promover  ações  que  estimulem  o  sentimento  de  pertencimento  de  Servidores,
Trabalhadores  Terceirizados  e  Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realizar a capacitação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade, esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Definir a estrutura formal da política de atenção à saúde.

Descrição

- Revisar minuta com a estrutura da politíca
- Encaminhar o documento elaborado para aprovação da gestão máxima.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 1.
Criar a política de atenção à saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Encaminhamento da minuta para a gestão máxima - Numérica (1.00) - 0.50 - Parcialmente atendida

Avaliação

A  Política  de  segurança  do  trabalho  e  a  Política  de  promoção  a  saúde  foram  divididas  para  serem  encaminhadas
separadamente. Desse forma, a de segurança do trabalho foi encaminhada enquanto que a de promoção á saúde vai ser
reformulada e revisada por uma comissão interna da PROGEP. Nesse sentido, considera-se que a meta foi parcialmente
atendida.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Definir ação de acolhida a novos servidores com o replantio de árvores nativas no Campus.

Descrição

- Definir os envolvidos;
- Criar parceria com Sistema de Gestão Ambiental, PROINFRA e outras unidades da FURG;
- Elaboração do projeto e das estratégias para a viabilidade da ação.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proinfra, SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração do Projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões realizadas com prováveis parceiros - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade, esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Desenvolvimento de campanha sobre qualidade de vida para trabalhadores do HU.

Descrição

- Realizar reuniões com o SOST (HU);
-Desenvolver atividades de promoção a saúde no CCMar para os trabalhadores do HU;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 2.
Criar o programa de atenção à saúde mental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de trabalhadores do HU sensibilizados pela campanha - Porcentagem (20.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia não foi possível as realizar as ações previstas. Pretende-se que reformular essa meta para 2021
considerando o contexto pandêmico,
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Difundir a promoção à saúde mental e qualidade de vida da comunidade universitária.

Descrição

- Realizar visitas nas unidades e panfletagens informativas sobre saúde mental acompanhando o calendário do ministério
da saúde;
- Ofertar projetos voltados para a saúde e qualidade de vida;
- Ofertar práticas integrativas complementares (SUS) para a comunidade acadêmica: Reiki, Yoga, massoterapia.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 2.
Criar o programa de atenção à saúde mental.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Quantidade de visitas realizadas pela equipe de saúde - Numérica (20.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As ações presenciais não foram realizadas em função da pandemia. No entanto, foi ofertado Reiki à distância bem como
outras  ações  direcionas  a  saúde  mental  dos  servidores  da  FURG.  Logo,  entende-se  que  essa  meta  foi  parcialmente
atendida.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaboração de projeto de capacitação e integração dos estagiários da PROGEP

Descrição

-Elaborar  projeto  de  capacitação  e  integração  dos  estagiários  visando  sua  importância  como  força  de  trabalho  e  a
experiência  para  sua  vida  profissional  por  atuar  numa  unidade  de  Gestão  de  Pessoas;
-  Determinar  o  conteúdo  e  o  formato  da  atividade  de  capacitação  e  integração  junto  a  Coordenação  de  Formação
Continuada.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.
VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração do projeto - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaboração  e  implementação  de  um  programa  de  acompanhamento  aos  servidores  em  licença  saúde,  no  retorno  ao
trabalho,  aposentadoria  por  invalidez  e  acompanhamento  de  familiar  enfermo.

Descrição

- Discussão com o grupo envolvido na execussão do programa;

- Elaboração do programa escrito;

- Discussão do fluxo de trabalho com os profissionais envolvidos;
- Implementação do programa;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  2  -  Fortalecer  a  preparação  para  a  aposentadoria  e  a  integração  dos  aposentados  e
pensionistas  com  a  Universidade  -  1.    Ampliar  as  ações  do  programa  de  preparação  dos  servidores  para  a
aposentadoria.
VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.
VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 7.   Ampliar os espaços para realização de ações de integração, humanização, lazer, cultura
e esporte.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Programa elaborado e fluxos em funcionamento - Numérica (1.00) - 0.50 - Parcialmente atendida

Avaliação

Meta  parcialmente  atendida,  foi  realizada  a  discussão  com  o  grupo  envolvido,  bem  como  a  elaboração  do  programa
escrito e discussão do fluxo. No inicio de março quando se iniciou a testagem do fluxo se institui o trabalho remoto dessa
forma o programa não foi implementado.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaborar Política de Segurança do Trabalho.

Descrição

- Revisão da política de segurança do trabalho elaborada em 2019;
- Encaminhar o documento para a aprovação da gestão máxima;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Encaminhamento da minuta para a gestão máxima - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Meta atendida, a política foi revisada e aberto processo para sua análise e aprovação.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaborar procedimento para finalização do processo de aposentadoria.

Descrição

Definir  um grupo de trabalho  da PROGEP para  análise  e  apresentação de proposta  de  um novo fluxo  do processo de
aposentadoria;
Buscar parcerias com outras Unidades para atender esse novo fluxo.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  2  -  Fortalecer  a  preparação  para  a  aposentadoria  e  a  integração  dos  aposentados  e
pensionistas  com  a  Universidade  -  4.    Criar  o  protocolo  de  desligamento  dos  servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação do grupo de trabalho. - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Desenho do fluxo de aposentadoria. - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não atendida em função do contexto da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaborar projeto de Psicoeducação e Gerencimento de Estresse Organizacional

Descrição

- Elaborar o projeto pensando os conteúdos necessários;
- Realizar reuniões com a CFC para integrar o projeto como capacitação para os servidores;
- Definir cronograma de realização do projeto.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração de cronograma - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Elaboração do projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O  projeto  foi  elaborado,  as  outras  ações  não  foram  realizadas  em  função  do  trabalho  remoto.  O  projeto  havia  sido
elaborado  pensando  as  ações  no  formato  presencial.
Cabe  destacar  que,  em  função  do  trabalho  remoto,  outras  ações  de  capacitação  que  envolvem  saúde  mental  foram
desenvolvidas  no  formato  online,  estas  estão  incluídas  na  ações  COVID.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Identificar os servidores com deficiência e suas necessidades para atualização do cadastro.

Descrição

Elaborar formulário para captação de dados;
Solicitar ao NTI implementação do formulário para todos os servidores ativos;
Encaminhar os relatórios para a gestão criar a política.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 1.   Criar a política institucional de promoção das relações interpessoais no ambiente de trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração do formulário - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Relatório para gestão - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Solicitação ao NTI via sistema - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

INICIADA JUNTO AO NTI, AGUARDANDO FERRAMENTA PARA CONSULTA
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Identificar os servidores pretos e pardos da Universidade

Descrição

Elaborar  formulário  para  captação  de  dados  (usar  o  mesmo  formulário  referente  a  identificação  de  servidores  com
deficiência);
Solicitar ao NTI implementação do formulário para todos os servidores ativos

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Ações Afirmativas (Prae)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 1 - Promover o comportamento ético, considerando o respeito à diversidade, à equidade e à
pluralidade de ideias - 3.   Criar a agenda de ações que fomentem e valorizem o respeito às diferenças e à diversidade
étnica, política, cultural, de gênero, de orientação sexual e de crenças espirituais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Relatório para gestão. - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado
Solicitação ao NTI via sistema. - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

INICIADA JUNTO AO NTI, AGUARDANDO FERRAMENTA PARA CONSULTA
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementar a avaliação de desempenho dos docentes em estágio probatório.

Descrição

-  Criação de grupo de trabalho com integrantes da CPOSS, da PROGRAD e da Diretoria  de Avaliação Institucional  da
PROPLAD para revisar  a  avaliação de desempenho dos docentes em estágio probatório;
-  CPOSS:  Fazer  levantamento  de  como é  realizado  o  processo  de  avaliação  de  desempenho dos  docentes  em outras
universidades;
- Elaborar nova proposta de avaliação de desempenho para os docentes em estágio probatório.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Prograd, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 6 - Qualificar o processo de avaliação de desempenho dos servidores - 3.   Revisar o processo
de Avaliação de Desempenho Docente.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Apresentação e encaminhamento da proposta para aprovação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação de grupo de trabalho 1 - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Reuniões agendadas X realizadas - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Meta parcialmente atendida.
Foi  criado  o  grupo  de  trabalho  com integrantes  da  CPOSS,  da  PROGRAD e  da  Diretoria  de  Avaliação  Institucional  da
PROPLAD para  revisar  a  avaliação  de  desempenho dos  docentes  em estágio  probatório;
-Foi  feito  levantamento  de  como  é  realizado  o  processo  de  avaliação  de  desempenho  dos  docentes  em  outras
universidades;  -  Foi  elaborado  a  nova  proposta  de  avaliação  de  desempenho  para  os  docentes  em estágio  probatório.

A proposta não foi encaminhada para a gestão maior nem implementada.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementar cronograma de visitas de equipe da DAS nos campus fora de sede.

Descrição

- Realizar reuniões com os gestores dos campi fora da sede;
- Construir o cronograma de previsão de visitas;
- Implementar o cronograma, realizando as visitações.
- Incluir ações que discutam saúde mental nos campi fora da sede.
- Estabelecer parceria com a CPOSS para atendimento das situações saúde mental dos servidores.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Visitas realizadas pela equipe de saúde nos campus fora de sede. - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Meta parcialmente atendida, embora tenham sido realizadas as visitas nos três campis avançados da universidade não foi
possível  dar  continuidade  ao  calendário  em  razão  da  pandemia.  Por  isso,  embora  o  indicador  numérico  tenha  sido
alcançado  não  se  considera  que  a  meta  está  totalmente  atendida.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Instituir um QG no Centro de Convivência para orientação e atendimento periódico da comunidade universitária, com foco
em ISTs e drogas.

Descrição

- Realizar reuniões para avaliar as ações implementadas no ano de 2019;
- Elaborar material informativo;
- Implementar atividades mensais (projeto espaço saúde)

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 4.
Promover iniciativas voltadas à prevenção ao uso de drogas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número Dias de atividades e divulgação no CC - Numérica (30.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta parcialmente atendida, foi  feito o processo de avaliação das ações implementadas no ano de 2019 bem como se
iniciou  a  elaboração  do  material  informativo.  No  entanto,  as  ações  presenciais  não  foram  realizadas  em  função  da
pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção das atividades do Grupo de Emagrecimento com foco em nutrição adequada.

Descrição

- Avaliação do projeto já elaborado;

 - Realizar reuniões semanais do grupo de emagrecimento.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número Reuniões realizadas - Numérica (40.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia não foi possível realizar as ações previstas. Pretende-se reformular a meta em 2021 adaptando
o projeto para execução de forma remota considerando o contexto pandêmico.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Oferta de suporte às demandas de eventos formações específicas das unidades da FURG

Descrição

- Disponibilizar modelo de projeto de oferta de formação;
-Realizar reuniões com as unidades demandantes;
- Abrir inscrições;
- Organizar logística dos eventos;
- Emitir certificados das formações realizadas em parceria com as unidades.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de enventos realizados - Numérica (3.00) - 8.00 - Atendida

Avaliação

Meta atendida através de parcerias com outros setores da universidade.

64 77/



Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ofertar capacitação aos servidores através do Projeto Promoção à Saúde do Servidor para autocuidado e vigilância da
saúde.

Descrição

- revisar o plano de ensino do curso já ofertado em 2019;
- Organizar o curso;
- Ofertar a o curso de capacitação novamente;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número Servidores Capacitados - Numérica (30.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Meta  parcialmente  atendida,  foi  realizada  a  revisão  do  plano  de  ensino,  o  curso  foi  organizado,  mas  não  foi  possível
ofertar o curso de forma presencial. Pretende-se reformular essa meta para 2021 considerando a oferta remota do curso.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promoção de eventos de capacitação (cursos, oficinas, palestras, treinamentos, ...) aos servidores na própria instituição.

Descrição

Abrir inscrições para banco de intrutores/temas; Definir calendário dos eventos de capacitação; Organização e Execução
dos eventos; Realizar reunião com SEAD para verificar disponibilidade de suporte para realização de cursos online e a
distância.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de eventos de capacitação - Numérica (20.00) - 42.00 - Atendida
número de vagas ofertadas - Numérica (600.00) - 855.00 - Atendida

Avaliação

Meta atendida. Esse número precisará ser ajustado em janeiro de 2021 porém foram realizados 42 eventos e 855 vagas.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar a reunião de Integração dos novos servidores realizado pela CPOSS.

Descrição

- Realizar reuniões  junto a CFC, com o objetivo de unificar os processos de Integração (CPOSS + CFC) de servidores
técnicos e docentes;
- Avaliar um formato mais dinâmico para o momento da integração;
- Repensar formato de realização da integração nos campi.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Novos servidores convidados para integração X Novos servidores - Porcentagem (50.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões realizadas entre CPOSS e CFC - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não atendida.
Essa meta não foi realizada em função do trabalho remoto.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar os espaços de circulação da ProGeP.

Descrição

- Criar grupo de trabalho para pensar em estratégias para melhoria do layout dos espaços da PROGEP;
- Criar um cronograma de manutenção e melhoria dos espaços criados;
-  Propor  um  cronograma de  limpeza e  cuidado dos  espaços  de  convivência  da  PROGEP por  representantes  de  cada
coordenação.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 7.   Ampliar os espaços para realização de ações de integração, humanização, lazer, cultura
e esporte.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de cronograma de utilização e limpeza - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação do grupo de trabalho - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em função da pandemia mundial e do Plano de Contingência da Universidade esta meta não foi atingida no ano de 2020,
permanecendo para o ano de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Quantificar numero de pastas funcionais digitalizadas e incluidas no AFD

Descrição

- Criação de cronograma de digitalização das pastas de servidores ativos;
- Quantificar pastas a serem digitalizadas e incluidas no AFD.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  7  -  Promover  a  melhoria  contínua  dos  processos  relacionados  à  gestão  de  pessoas  -  3.
Realizar  o  dimensionamento  de  servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  nas  Unidades  da  Instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de pastas digitalizadas de servidores ativos - Porcentagem (100.00) - 45.00 - Parcialmente atendida
Percentual de uploads no AFD - Porcentagem (100.00) - 35.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Meta parcialmente atingida.

O trabalho vem sendo realizado de forma contínua com servidor da ProGeP e bolsistas do Projeto: Desenvolvimento de
Metodologia e Técnica de Digitalização do Legado do Assentamento Funcional Digital.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realização de cursos de capacitação para os servidores concluintes do estágio probatório.

Descrição

- Definir do calendário dos cursos; - Definir assuntos espefíficos para as formações; -Organização e execução dos cursos;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

oferta de turmas - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Não atendida devido ao novo contexto da pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realização de cursos de capacitação para os servidores recém ingressantes na FURG.

Descrição

Definir o calendário dos cursos; - Definir assuntos espefíficos para as formações; -Organização e execução dos cursos.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados  e  Estagiários  -  3.    Instituir  o  procedimento  para  acolhida,  integração  e  acompanhamento  dos  novos
servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número  de  servidores  ingressantes  na  FURG  no  ano  de  2020  -  Porcentagem  (70.00)  -  Não  informado  -  Aguardando
resultado
Número de turmas ofertadas - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Parcialmente atendida. Oferta de uma turma.
Números precisarão ser ajustados em janeiro de 2021.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realização de eventos de formação pedagógica dos docentes.

Descrição

Manter parceria com PROGRAD; - Definir calendário de formações; - Organização e execução dos eventos;

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  4  -  Ampliar  a  formação  continuada  dos  servidores  -  4.    Fortalecer  as  ações  de  formação
pedagógica  dos  servidores  docentes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de eventos realizados - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida
Número de vagas ofertadas - Numérica (60.00) - 3030.00 - Atendida

Avaliação

Atendida.  Mudança  de  metodologia  e  ampliação  de  vagas:  1  formação  presencial  e  demais  formações  realizadas  na
modalidade  online  (AVA  Formação,   transmissões  de  palestras  ao  vivo)
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realização de formação sobre gestão de pessoas para os servidores da PROGEP.

Descrição

- Realizar a segunda edição da formação interna da equipe da Progep; -Tornar o evento regular, fixado no calendário de
formações; -Instituir novo grupo de trabalho; - Definir temas sequenciais ao da primeira edição; - Organização e execução
da formação. Previsão de uma formação anual.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.
VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Oferta de formação anual - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não atendida.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar apresentação sobre cuidados com a saúde bucal nas unidades.

Descrição

- Definir cronograma dentro dos projetos de promoção a saúde a serem desenvolvidos em 2020;
- Elaboração de material educativo/informativo.
- Realização das apresentações nas unidades.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de apresentações realizadas nas unidades - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não atendida, as ações presenciais não foram realizada diante do trabalho remoto.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Revisar o atual programa de estágio probatório dos TAEs.

Descrição

- Formação de um grupo de trabalho para revisar a deliberação que rege o programa de avaliação do estágio probatório
dos TAEs;
- Revisar e elaborar a nova proposta em conjunto com o grupo de trabalho;
- Instituir junto ao NTI reuniões para definir a adaptação do programa ao sistemas FURG;
- Aprovar e instituir a avaliação de desempenho do estágio probatório revisada.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  6  -  Qualificar  o  processo  de  avaliação  de  desempenho  dos  servidores  -  1.    Aprimorar  o
processo  de  acompanhamento  e  a  aprovação  do  estágio  probatório.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Apresentação da revisão da proposta - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Criação do grupo de trabalho - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões com o NTI - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não atendida.
Nenhuma ação foi realizada. Será retomado no próximo ano.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Revisar programa anual de avaliação de desempenho dos TAEs

Descrição

- Formação de um grupo de trabalho para revisar a deliberação que rege o programa de avaliação anual de desempenho
dos TAEs;
- Revisar e elaborar a nova proposta em conjunto com o grupo de trabalho;
- Instituir junto ao NTI reuniões para definir a adaptação do programa ao sistemas FURG;
- Abrir  a proposta para discussão junto aos demais servidores da universidade, aprovar e instituir  o programa anual  de
avaliação de desempenho dos TAEs revisado.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  6  -  Qualificar  o  processo  de  avaliação  de  desempenho  dos  servidores  -  2.    Aprimorar  o
\"Programa  de  Avaliação  de  Desempenho  dos  Técnicos  Administrativos  em  Educação\".

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Apresentação proposta de revisão - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado
Criação do grupo de trabalho - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado
Reuniões com o NTI - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

- Foi formado um grupo de trabalho para revisar a deliberação que rege o programa de avaliação anual de desempenho
dos TAEs;
- Foi revisado e elaborada um novo propostas.

- Foi realizada uma reunião com NTI para pensar nas adaptações do sistema.
A meta será retomada no próximo ano, onde a proposta será novamente revisada.
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Relatório de Metas da Unidade Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Unidade é responsável pela meta

Meta

Visitas nas unidades para Pit-Stop para campanhas que seguem o calendário do Ministério da Saúde.

Descrição

- Realizar reuniões para definição do cronograma de visitas;
- Definir quem serão os servidores técnicos de saúde que farão as visitas e orientá-los;
- Implementar o Cronograma realizando as visitações nas unidades administrativas da FURG.

Unidade Responsável

Progep - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Quantidade de visitas realizadas pela equipe de saúde. - Numérica (40.00) - 40.00 - Atendida

Avaliação

Meta  parcialmente  atendida,  em  função  da  pandemia  não  foi  possível  realizar  as  ações  previstas  presencialmente  ao
longo  do  ano.  Entretanto,  foram realizadas  ações  até  fevereiro  seguindo  o  calendário,  em março  realizou-se  ações  de
divulgação  específicas  para  covid-19.  Considerando  essa  alteração  de  senário  o  número  de  visitas  foi  atendida,
principalmente  se  tratando  de  divulgação  de  informações  sobre  prevenção  ao  COVID-19
O número apresentado é aproximado, logo entende-se que é preciso rever esse indicador.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Progep
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

77Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Acompanhamento das Avaliações dos Cursos de Graduação em conjunto com a DAI/PROPLAD

Descrição

- Manter o diálogo com a DAI/PROPLAD, para constante aperfeiçoamento do acompanhamento das avaliações (internas
e externas) dos cursos de graduação;
- Manter o trabalho da Comissão Assessora para Avaliação Externa.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  4.    Promover  a  integração  entre  as  Unidades
Acadêmicas  para  qualificar  os  cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

A DIADG/PROGRAD vem mantendo um trabalho dialógico com a DAI/PROPLAD, no acompanhamento dos processos de
avaliação externa dos Cursos de Graduação e avaliações institucionais.  No ano de 2020,  dois cursos foram avaliados,
quais sejam: Relações Internacionais e Comércio Exterior,  ambos obtiveram conceito 4.

Nesse  sentido,  destaca-se  que  as  avaliações  dos  cursos  de  graduação  estão  sendo  acompanhadas  por  ambas  as
Diretorias (DIADG e DAI),  de forma que o trabalho é interrelacionado e,  consequentemente,  aperfeiçoado.  A Comissão
Assessora  tem auxiliado  na  análise  de  todas  as  avaliações,  principalmente,  no  que  diz  respeito  ao  preenchimento  das
informações  no  Sistema e-Mec e  participação  nas  reuniões  de  orientação  dos  Coordenadores  e  NDE.

No presente momento, três cursos aguardam a abertura do sistema para o preenchimento da etapa 2 do formulário de
recredenciamento,  são  eles:  Física  Licenciatura,  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e  Ciências  Contábeis.  Além
destes  Cursos,  estamos  aguardando  a  abertura,  também  da  etapa  2,  do  recredenciamento  institucional.

Todas  as  informações  necessárias  para  o  preenchimento  da  etapa  2,  dos  Cursos  já  estão  sendo  construídas  pelas
coordenações  e  analisadas  em  conjunto  pela  Comissão  Assessora,  DAI  e  DIADG.  As  informações  para  o
recredenciamento  institucional  já  foram  revisadas,  aguardando  apenas  a  abertura  do  sistema  para  o  preenchimento.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Alteração curricular, reformas curriculares e elaboração de normas

Descrição

- Revisão das normas referentes aos processos de criação de curso e de alteração curricular;
- Trabalhar junto ao NTI para a informatização das propostas de alteração curricular e criação de cursos de graduação,
via sistema. Para tanto, será elaborado um roteiro com todos os requisitos necessários para que estes processos sejam
informatizados, inclusive com o fluxo de tramitação;
- Acompanhar a tramitação dos processos de alteração curricular dos cursos de graduação;
- Promover e executar ações necessárias à manutenção da qualidade dos cursos de graduação.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  4.    Promover  a  integração  entre  as  Unidades
Acadêmicas  para  qualificar  os  cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida

Avaliação

Foram aprovadas  as  normas  de  Criação  de  Curso  de  Graduação  (Deliberação  043/2020  do  COEPEA)  e  de  Alteração
Curricular  (Deliberação  044/2020  do  COEPEA).  Além  das  normas,  foram  aprovadas  pela  PROGRAD  as  Instruções
Normativas  correspondentes.
Ademais, durante o trabalho remoto, a DIADG realizou as seguintes atividades:
- Acompanhamento aos processos de alteração curricular dos cursos de:
1) Licenciatura em Física EaD: Deliberação 003/2020 - Primeira Câmara do COEPEA;
2) Licenciatura em Ciências EaD: Deliberação 005/2020 - Primeira Câmara do COEPEA;
3) Direito: Deliberação 004/2020 - Quarta Câmara do COEPEA;
4) Educação Física: Deliberação 006/2020 - Quinta Câmara do COEPEA;
5) Tecnologia em Gestão Ambiental - SLS: Deliberação 007/2020 - Primeira Câmara do COEPEA;
6) Biologia Licenciatura: Deliberação 006/2020 - 2ª Câmara do COEPEA
7) Física Bacharelado: em tramitação
8) Engenharia Mecânica Naval: Deliberação 004/2020 - Terceira Câmara do COEPEA;
9) História Licenciatura: Deliberação 009/2020 - Quinta Câmara do COEPEA
10) Engenharia Mecânica: Deliberação 005/2020 - Terceira Câmara do COEPEA;
11) Engenharia de Computação: Deliberação 007/2020 - Terceira Câmara do COEPEA;
12) Engenharia de Automação: em tramitação
13) Educação do Campo: em tramitação
14) Sistemas de Informação: Deliberação 009/2020 - 1ª Câmara do COEPEA
15) Engenharia de Produção: Deliberação 012/2020 - 3ª Câmara do COEPEA
16) Biologia Bacharelado: em tramitação
17) Enfermagem: Deliberação 008/2020 da 2ª Câmara do COEPEA
18) Direito: em tramitação
19) Educação Física: em tramitação
20) Letras Português: em tramitação
21) Letras Línguas Estrangeira: em tramitação

- Finalização do processo de extinção do curso de Letras Português-Espanhol EaD (Ato Executivo 019/2020 da Reitoria e
Deliberação 021/2020 do COEPEA);
- Finalização do processo de extinção do curso de História EaD (Deliberação Nº 040/2020 do COEPEA);
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

- Finalização do processo de extinção do curso de Administração EaD (Deliberação 039/2020 do COEPEA);
-  Desenvolvimento  de  proposta  de  diretrizes  para  elaboração  de  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  de  graduação  da
FURG;
- Elaboração de Fluxograma de tramitação de processos de alteração curricular/criação de curso, para fins de informatizar
tais processos.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Aprimorar a informação acerca dos Procedimentos Acadêmicos

Descrição

_ Realizar reuniões juntamente com o NTI para melhorias no sistema e no site.
_  Realizar  treinamentos  para  esclarecimento  de  dúvidas  e  novos  procedimentos  adotados  para  os  servidores  e
estagiários  dos  campi  fora  da  sede  de  forma  online.
_  Algumas  adequações  estão  em  fase  de  implementação  e  outra  na  fase  inicial  ainda,  mas  lembrando  de  que  as
adequações  no  sistema  acadêmico  levam  certo  tempo  e  que  estamos  trabalhando  para  aperfeiçoar  ainda  mais  os
procedimentos.
_  Otimizar  diferentes  documentos  emitidos  na  CRA,  para  padronizar  determinados  procedimentos  que  estão  em
constante  modificação,  otimização  de  novos  fluxos  dos  procedimentos  e  avaliação  das  condições  e  atividades  para
dimensionamento  em  períodos  de  pandemia,  estudo  de  distanciamento  para  entrega  de  documentos.
_  Emissão  de  documentos  diretamente  pelo  sistema  acadêmico  e  enviado  via  online  para  o  solicitante,  com chave  de
autenticidade,  como:  Atestado  de  Frequência,  Atestado  de  Conclusão  de  Curso,  Atestado  de  Provável  Formando  e
Declaração  de  Cancelamento  de  Matrícula.
_ Revisão de documentação das matrícula dos ingressantes.
_ organização do arquivo da Coordenação de Registro Acadêmico (CRA).
_ fazer o levantamento de ocupação das salas de aula dos cursos de graduação para fazer o planejamento de retomada
das aulas que foram suspensas pela pandemia no dia 16/03/2020.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ação - Numérica (10.00) - 9.00 - Atendida

Avaliação

_ Realização de reuniões online juntamente com o NTI para melhorias no sistema e no site.
_ Não foi possível realizar treinamentos para novos procedimentos adotados para os servidores e estagiários dos campi
fora da sede de forma online,  porque os novos procedimentos foram adotados somente no campus de rio  grande,  não
envolvendo os demais campi fora da sede nesse projeto piloto que foram as matrículas online, mas serão envolvido no
próximo ano em 2021.
_  Algumas  adequações  estão  em  fase  de  implementação  e  outra  na  fase  inicial  ainda,  mas  lembrando  de  que  as
adequações  no  sistema  acadêmico  levam  certo  tempo  e  que  estamos  trabalhando  para  aperfeiçoar  ainda  mais  os
procedimentos.
_  Otimizar  diferentes  documentos  emitidos  na  CRA,  para  padronizar  determinados  procedimentos  que  estão  em
constante  modificação,  otimização  de  novos  fluxos  dos  procedimentos  e  avaliação  das  condições  e  atividades  para
dimensionamento  em  períodos  de  pandemia,  estudo  de  distanciamento  para  entrega  de  documentos.
_  Emissão  de  documentos  diretamente  pelo  sistema  acadêmico  e  enviado  via  online  para  o  solicitante,  com chave  de
autenticidade,  como:  Atestado  de  Frequência,  Atestado  de  Conclusão  de  Curso,  Atestado  de  Provável  Formando  e
Declaração  de  Cancelamento  de  Matrícula.
_ Revisão de documentação das matrícula dos ingressantes.
_  organização  do  arquivo  ficou  somente  quando  retornar  as  atividades  presenciais  da  Coordenação  de  Registro
Acadêmico  (CRA).
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

_ fazer o levantamento de ocupação das salas de aula dos cursos de graduação para fazer o planejamento de retomada
das aulas que foram suspensas pela pandemia no dia 16/03/2020. Nesse momento estamos com aulas 100% online e
quando tiver uma nova orientação iremos refazer a organização das salas conforme demanda das unidades acadêmicas.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Câmara de Mediação - Subsidiar ações docentes por meio da mediação de conflitos entre professores e estudantes

Descrição

-  Construção de um Programa de Mediação para  atendimento  de  situações pedagógicas  e  relacionais  que impedem o
ensino  e  a  aprendizagem.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Prae, Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi atendido online a partir da demanda.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Comunicação - Estabelecer novas possibilidades de comunicação

Descrição

-Divulgar nossas ações.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Atendendo demanda dentro das possibilidades do período emergencial.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Creditação de Extensão

Descrição

- Manter os trabalhos da Comissão de Creditação/Inserção de Extensão nos currículos da Graduação, a fim de normatizar
as atividades de extensão na Universidade;
- Abordar a temática da creditação nos espaços de formação de professores com reuniões (reuniões dependem da DIEX).

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Proexc, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com seus  Projetos  Pedagógicos  -  7.    Ampliar  as  práticas  de  pesquisa  e  de  extensão  nos  currículos  dos
cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Foram incluídas nas propostas de instruções normativas de Criação de Curso e de Alteração Curricular destaques para a
carga  horária  de  extensão  nas  disciplinas  dos  Cursos  de  Graduação.  Além  disso,  foi  elaborada  pela  PROGRAD  em
conjunto com a PROEXC uma minuta de Deliberação sobre a Curricularização da Extensão nos Curso de graduação, que
encontra-se em análise no Gabinete para posterior encaminhamento ao COEPEA.

A  Deliberação  terá  como  objetivo  regulamentar  as  diretrizes  para  a  curricularização  das  atividades  acadêmicas  de
extensão  dos  cursos  de  graduação,  na  forma  de  componentes  curriculares  conforme  estabelecido  nos  Projetos
Pedagógicos  dos  Cursos  (PPCs)  e  nos  demais  documentos  normativos  próprios.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de cursos novos

Descrição

- Estimular as Unidades Acadêmicas a estudar e pensar sobre a criação de cursos novos.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  4.    Promover  a  integração  entre  as  Unidades
Acadêmicas  para  qualificar  os  cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi emitida a Portaria 0214/2020, para composição de uma comissão para elaboração da proposta de criação do curso de
Direito,  para o  Campus de SAP.  Após o trabalho realizado pela  comissão a proposta foi  construída e encaminhada ao
Gabinete para discussão.

Está sendo elaborada também uma proposta para criação do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, do Instituto de
Ciências Humanas e da Informação (ICHI), para ser ofertado no Campus Carreiros. Foi emitida a Portaria 2416/2019 para
Composição  da  comissão  para  criação  do  Curso.  A  proposta  está  sendo  analisada  na  DIADG  e  na  DIPED,  sendo
realizados  quatro  encontros  com  a  comissão  para  discussão  e  orientação  da  proposta.

A PROGRAD ainda emitiu a Portaria 1396/2020 para composição de uma comissão para criação do curso de Farmácia. A
proposta está sendo construída pela Unidade Acadêmica (FAMED). Três reuniões já foram realizadas pela DIADG com
os professores da FAMED para discussão e orientação da proposta.

Ainda, a PROGRAD emitiu a Portaria 1442/2019 para composição de uma comissão para a criação do curso de Políticas
Públicas, a ser ofertado pela FADIR. A proposta está sendo construída pela Unidade Acadêmica (FADIR), sendo que foi
realizada reunião, no mês de dezembro deste ano, com a DIADG e com os membros da Comissão de Criação do Curso,
restando marcada nova reunião a ser realizada no mês de fevereiro de 2021 para continuidade da discussão a respeito
da proposta.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Engenharias, Exatas e Tecnológicas - Formação continuada de professores das áreas e acompanhamento pedagógico de
processos de alteração curricular

Descrição

- Consolidação do G4E - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Engenharia e Exatas - DCNs Engenharias.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  4.    Promover  a  integração  entre  as  Unidades
Acadêmicas  para  qualificar  os  cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Meta não atingida.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Licenciaturas  -  Formação  continuada  de  docentes  dos  cursos  de  Licenciatura  e  acompanhamento  pedagógico  de
processos  de  alteração  curricular

Descrição

-  Pangea -  Discussão Formação de Professores;  Resolução 02/2019 e Revisão do Projeto Institucional  para Formação
Inicial  e  Continuada de Professores da Educação Básica;
-Portal Profissão Professor.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  1.    Ampliar  o  apoio  pedagógico  às  Unidades
Acadêmicas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Dentro do contexto do período emergencial  foram realizadas inicialmente reuniões mensais e,  posteriormente,  reuniões
quinzenais que culminaram na aprovação do Projeto Institucional  no Fórum das Licenciaturas virtual;

O Portal  Profissão Professor está ainda em construção. Mas foram efetuadas lives semanais com temáticas relativas a
formação de professores e professoras.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

MPU Outubro - Participar da organização da Mostra de Produção Universitária

Descrição

- Participação na organização da Mostra.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Participação nas reuniões semanais de organização da MPU;

Participação no evento online 2020.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Novos Procedimentos para a Comissão de Heteroidentificação dos candidatos a cotas raciais

Descrição

_  Divulgação  para  que  técnicos,  docentes  e  discentes  façam  parte  das  comissões  de  heteroidentificação  que  a
PROGRAD  precisará  montar  para  os  processos  seletivos  de  2020.
_  Os  treinamentos  serão  feitos  pela  Comissão  de  Heteroidentificação  da  FIRG  (Comissão  central)  para  todos  os
envolvidos  e  novos  membros  que  poderão  trabalhar  nas  comissões.
_ Alinhar os procedimentos da Comissão de Heteroidentificação da PROGRAD com os da Comissão Central da FURG.
_ Reuniões com a Comissão de Heteroidentificação da FURG para trabalhar os textos e pareceres que são emitidos após
as entrevistas, visando dar maior fundamentação nos pareceres.
_ Informar para toda a comunidade universitária a importância da participação nas comissões de heteroidentificação para
os processos seletivos.
_  Analisar  junto  a  Comissão de Heteroidentificação da FURG a possibilidade de realizar  as  entrevistas  dos candidatos
negros/pardos de forma online, ou por entrevista ao vivo ou por envio de vídeo em arquivo a ser analisado pela comissão.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  2  -  Otimizar  a  ocupação  de  vagas  -  4.    Fortalecer  as  ações  afirmativas  para  o  ingresso  e
permanência  dos  estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ação - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

_  Mantivemos  a  mesma  comissão  de  heteroidentificação  para  todos  os  processos  seletivos  que  ocorreram  de  forma
online  pelo  sistema  da  FURG  nos  chamamentos  durante  o  período  emergencial,  por  isso  não  precisou  de  divulgação
especificas  para  composição  da  portaria.
_  Foi  realizado  alinhamentos  de  procedimentos  para  a  Comissão  de  Heteroidentificação  da  PROGRAD  com  os  da
Comissão Central  da  FURG, e  serão adotados entrevistas  online  com os candidatos  em data  e  horário  marcados pela
PROGRAD em todos os meios de comunicação da FURG. Será utilizado o webconferência da FURG para realizar essas
entrevistas  online  com  os  candidatos  declarados  pretos  ou  pardos  nos  processos  seletivos  de  2020.  As  entrevistas
acontecerão  no  final  de  janeiro  de  2021  e  início  de  fevereiro  de  2021.
_ já foi  analisada a possibilidade de entrevistas online para os candidatos pretos ou pardos nos processos seletivos da
PROGRAD e serão agendadas as entrevistas conforme descrito no item acima.
_ Reuniões com a Comissão de Heteroidentificação da FURG para trabalhar os textos e pareceres que são emitidos após
as entrevistas, visando dar maior fundamentação nos pareceres.
_ Informar para toda a comunidade universitária a importância da participação nas comissões de heteroidentificação para
os processos seletivos, não precisou devido a continuidade da comissão nos demais processos seletivos.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Operacionalizar as matrículas de ingressantes

Descrição

_  realizar  o  processo  seletivo  para  ingresso  nos  cursos  de  graduação  da  FURG através  do  SISU  2020,  tanto  para  os
cursos  presenciais,  quanto  para  os  cursos  com ensino  a  distância.
_ Chamamentos do SISU 2020 em duas edições (SISU 2020/1 e SISU 2020/2),
_ Implantar o procedimento de matrícula online no sistema junto ao NTI, visando finalizar as matrículas do SISU 2020/1,
com  o  recebimento  de  documentos  online  e  análise  feita  toda  pelo  sistema.  Avaliar  novas  datas  para  os  próximos
chamamentos,  devido  à  pandemia.
_ Analisar a possibilidade ou não de realização do edital SISU 2020/2 para o curso de Enfermagem, devido à pandemia e
suspensão das aulas.
_  Implantar  os  procedimentos  de  matrícula  online  para  os  editais  dos  cursos  EaD  2020,  caso  aconteça  no  segundo
semestre  de  2020.
_ Caso feita a realização das matrículas online, fazer ajustes e melhorias para os chamamentos do SISU para 2021.
_ Organizar o Processo Seletivo de Ocupação de Vagas Ociosas (PSVO) e avaliar a necessidade de realizar um ou dois
editais do PSVO, devido à pandemia.
_ publicar o edital de vagas complementares do SISU 2020/1.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  2 -  Otimizar  a ocupação de vagas -  5.    Avaliar  continuamente os mecanismos e formas de
ingresso.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ação - Numérica (8.00) - 8.00 - Atendida

Avaliação

_ foram realizados processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da FURG através do SISU 2020,  tanto
para os cursos presenciais,  quanto para os cursos com ensino a distância.
_ foram realizados chamamentos do SISU 2020 em duas edições (SISU 2020/1 e SISU 2020/2),
_  foi implementado o procedimento de matrícula online no sistema junto ao NTI, visando finalizar as matrículas do SISU
2020/1, com o recebimento de documentos online e análise feita toda pelo sistema. Avaliar novas datas para os próximos
chamamentos, devido à pandemia.
_ foi  realizado o procedimento de matrícula online para o edital  SISU 2020/2 para o curso de Enfermagem, onde ainda
encontra-se com chamamentos, pois as aulas do segundo semestre de 2020 só recomeçam dia 08/02/2021.
_  foram  implantados  os  procedimentos  de  matrícula  online  para  os  editais  dos  cursos  EaD  2020,  para  os  cursos  de
Biblioteconomia  -  Bacharelado,  Ciências  -  Licenciatura  e  Física  -  Licenciatura.
_  A previsão é da continuidade dos procedimentos de matrícula  online nos demais  editais  de processos seletivos para
2021.
_  Devido  a  pandemia,  não  foi  realizado  o  edital  do  Processo  Seletivo  de  Ocupação  de  Vagas  Ociosas  (PSVO)  para
ingresso  no  segundo  semestre,  mas  será  retomado  o  edital  para  ingresso  no  primeiro  semestre  de  2021.
_ Foi publicado o edital de vagas complementares do SISU 2020/1, inclusive tivemos mais chamamentos pelo edital EaD
2020.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Pibid - Apoio e coordenação dos processos de seleção e de implementação do Programa

Descrição

- Subsidiar ações de 2020; Edital e pós-edital.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Encontros mensais de suporte as atividades dos Programas.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Política de bolsas - monitoria e ensino - Apoio a qualificação do ensino na graduação

Descrição

- Construção e Instituição do Edital de Monitorias com o objetivo de enfrentamento da evasão e da retenção;
- Atividades de acompanhamento do desenvolvimento das monitorias com avaliações junto a monitores e orientadores;
- Administrar contratos, pagamentos e relatórios das bolsas.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  1.    Ampliar  o  apoio  pedagógico  às  Unidades
Acadêmicas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Em função do período emergencial foi efetivado um Edital de monitoria e mantido o Edital de ensino;

Foi instituído o Edital de Tutores de Coordenação;

Acompanhamento mensal das bolsas de monitoria, de ensino e de tutoria.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Profocap -  Formação continuada para qualificação da docência no Ensino Superior

Descrição

- Atividades amplas - formato de palestras que reúnam todos os cursos da universidade;
-  Atividades  de  formação  atendendo  especificidades  do  momento  -  Iniciação  ao  uso  de  ferramentas  tecnológicas;
Metodologias  Ativas  para  o  pós-isolamento;
-  Descentralização  atividades  formativas  nas  unidades  acadêmicas  desde  a  demanda  de  cada  uma  das  realidades  -
incluindo  os  campus  -  SAP,  SLS,  SVP;
- Curso para professores Ingressantes;
- Manutenção do COMGRAD como espaço de formação de coordenadores;
- Reedição dos Fóruns - das Licenciaturas e das Engenharias, Exatas e Tecnológicas;
-  Revitalização  do  CFOP  -  promoção  de  atividades  pedagógicas  e  manutenção  do  LEPed;  Criação  do  Laboratório  de
Ensino.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Unidades Envolvidas

Progep, Sead

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  4.    Promover  a  integração  entre  as  Unidades
Acadêmicas  para  qualificar  os  cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (7.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

Foram realizadas atividades de acompanhamento conforme demanda dos NDEs - Parceria com PROGEP e om a SEaD -
atividades online devido a Pandemia.

Ação efetuada no 1º semestre atingindo 14 professores. No 2º semestre não foi contemplado.

Mantidas reuniões mensais e por conta das demandas do período emergencial reuniões semanais.

Foi realizado apenas o Fórum das Licenciaturas na modalidade virtual.

Apenas atendimentos virtuais.

Foram efetivadas rodas de formação online nas quarta-feiras do 2º semestre

Construção  do  AVA  Formação  Territórios  de  Aprendizagem  em  tempos  de  Pandemia  -  produção  de  formação  para
qualificação  docente  na  modalidade  online.  Quatro  módulos  de  formação:  Conhecendo  o  AVA  Furg;  Docência  no
Contexto  Online,  Ensino  híbrido  e  Bem-estar  em  tempos  de  Pandemia.  Em  torno  de  250  cursistas  completaram  a
formação.

Manutenção de lives semanais abordando diferentes temáticas relativas ao ensino na modalidade online.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Programa de Educação Tutorial (PET) - Apoio e coordenação dos processos de manutenção do Programa

Descrição

- Participar CLAA;
- Acompanhamento das ações;
- Enapet, Sulpet, Interpet.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  4.    Promover  a  integração  entre  as  Unidades
Acadêmicas  para  qualificar  os  cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

quantidade de ações - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida

Avaliação

Foram realizadas reuniões quinzenais do CLAA no período emergencial;

Revisão do Regimento do CLAA;

Revisão da Portaria de composição dos membros do CLAA;

Atividades mensais de manutenção do Programa  no SIGPET.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Revisar e propor novas normas acadêmicas

Descrição

_ Encaminhamento ao COEPEA de proposta de norma sobre criação e alteração de QSLs
_ Continuar com as reuniões da Comissão de Normas para análise de normas acadêmicas como "Vínculo e Matrícula"
"Avaliação  e  Controle  de  Frequência",  onde  será  avaliada  a  possibilidade  de  reuniões  online  ou  presencial,  conforme
orientações  da  FURG  devido  à  pandemia.
_ Criar uma comissão de análise do PSVO e propor reuniões quinzenais a ser viabilizada de forma online ou presencial,
conforme orientações da FURG devido à pandemia.
_ Participação na elaboração de uma diretriz geral para os cursos em momentos de pandemia, juntamente com as pró-
reitorias e coordenações de cursos de graduação.

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ação - Numérica (4.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

_ Foi encaminhado ao COEPEA de proposta de norma sobre criação e alteração de QSLs
_  Não  foram  retomadas  as  reuniões  da  comissão  de  normas,  devido  outras  novas  atribuições  com  as  diretrizes  do
período  emergencial  e  saída  de  um  membro  da  comissão.
_  foi  criado  uma  comissão  de  análise  do  PSVO  e  propor  reuniões  quinzenais  a  ser  viabilizada  de  forma  online  ou
presencial,  conforme  orientações  da  FURG  devido  à  pandemia,  mas  ainda  não  tivemos  reuniões  dessa  comissão.
_ Participação na elaboração de uma diretriz geral para os cursos em momentos de pandemia, juntamente com as pró-
reitorias e coordenações de cursos de graduação.
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Relatório de Metas da Unidade Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Revisar e simplificar procedimentos

Descrição

_ Ampliar o número de emissão de documentos pelos alunos diretamente pelo sistema acadêmico, incluindo versões em
inglês
_ Revisão de procedimentos de matrícula de ingressantes

Unidade Responsável

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

ação - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

_ Foi ampliado o número de documentos que eram emitidos manualmente e agora estão sendo emitidos todos de forma
online, mantendo o mesmo número de documentos em que o aluno pode emitir sozinho.
_ Revisão de procedimentos de matrícula de ingressantes

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Prograd
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

18Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Adequação de local para armazenamento de lâmpadas fluorescentes inservíveis, instalando exaustores e telhado

Descrição

Solicitar  para Dob, adequação no container utilizado atualmente,  pois não possui  sistema de exaustão e há entrada de
água pelo teto

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Adequação de local para lâmpadas - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Foi  encaminhada  a  demanda  de  desenvolvimento  de  elaborar  projeto  de  prédio  específico  para  o  armazenamento
temporário  de  resíduos,  contemplando  neste  espaço  os  bens  inservíveis,  lâmpadas  fluorescentes,  entre  outros.  Foram
realizadas  reuniões  para  tratar  do  assunto,  e  o  projeto  foi  desenvolvido  pela  Diretoria  de  Obras,  em  atendimento  as
especificações  necessárias  para  o  espaço.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a coleta seletiva no campus Carreiros aos 08 prédios que não possuem (06 CEUs,  Hotel de Trânsito e pav. 5) e
nas áreas externas

Descrição

a - Aguardar fabricante trocar lixeiras e contentores que vieram errado na última aquisição;
b - Análise dos pontos internos e externos que necessitam novas lixeiras;
c - Distribuir lixeiras internas;
d - Solicitar apoio da equipe de manutenção para instalação das lixeiras externas;
e - Estender coleta seletiva para as casas do estudante;
f - Definir ações específicas para capacitação, divulgação e conscientização da Comunidade Acadêmica da FURG;
g - Garantir que nos dias planejados para coleta não haja remanejo de motorista/caminhão (a não ser emergenciais);
h - Promover ações dos AGAs para auxilar nesta fiscalização e orientação à comunidade em suas Unidades;
i - Criar pontos/momentos de divulgação no Centro de Convivência;
j - Elaboração de material audiovisual;
k - Manter atualizadas as informações na subpágina da CGA.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt de novos prédios contemplados com a coleta seletiva - Numérica (8.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do Plano de contingência da FURG para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, em março/2020 foram
suspensas  as  ações  de  recolhimento  dos  resíduos  recicláveis  no  Campus  Carreiros.  Por  este  motivo,  não  houve  a
ampliação da coleta seletiva aos 8 prédios do Campus. Quanto as lixeiras e contentores, o fornecedor ainda não realizou
a entrega de todos os itens. A situação está sendo encaminhada pela equipe da DAM/ProPlAd.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apresentar o estudo para conclusão da obra da piscina

Descrição

Desenvolver o estudo de conclusão da obra da piscina

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Estudo pronto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não  foi  possível  o  desenvolvimento  de  estudos  junto  do  prédio  da  piscina  devido  a  equipe  estar  alocada  no
desenvolvimento  de  outras  demandas.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atender pelo menos 70% das O.S. de manutenção abertas no ano

Descrição

Analisar metas contempladas dos planos de ação de UA`s e Campi;
Estabelecer critérios de classificação por prioridade para atendimento;
Melhorar baixas dos atendimentos das OS`s no sistema;
Acompanhar o atendimento das OS;
Promover treinamento para reciclagem sobre procedimento de abertura e encerramento de OS.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% de atendimento das OS de Manutenção - Porcentagem (70.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Em função da pandemia e do trabalho remoto algumas demandas com relação à Marcenaria e uso do sistema OS foram
remanejadas.  As  demandas  de  ar-condicionado  estão  sendo  atendidas  prioritariamente  pelos  técnicos  FURG.   As
demandas de sala  de aula  de SVP,  lousas e projetores,  foram atendidas em parcialidade,  visto  a  não possibilidade de
deslocamento da equipe. Os móveis do laboratório de hospedagem foram entregues em parte. Com relação à realocação
de recursos para combate à pandemia, a Marcenaria/PU e a maioria da sua equipe destinou seu trabalho à organizar a
infraestrutura  da  universidade  em  função  dos  decretos  e  legislações  sanitárias  vigentes,  com  a  confecção  de
equipamentos  de  proteção  coletivos,  organização  e  limpeza  das  áreas  com  alto  risco  de  contágio.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Atender pelo menos 70% das O.S. de serviços abertas no ano

Descrição

Analisar metas contempladas nos planos de ação de UA`s e Campi;
Estabelecer critérios de classificação por prioridade para atendimento;
Melhorar baixas dos atendimentos das OS`s no sistema;
Acompanhar o atendimento das OS;
Promover treinamento para reciclagem sobre procedimento de abertura e encerramento de OS.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% atendimento de OS de Serviços - Porcentagem (70.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

As  demandas  com  relação  ao  sistema  no  ano  de  2020  foram  reavaliadas,  em  função  da  pandemia  ter  diminuído
consideravelmente  o  número  de  OS  inseridas  no  sistema.  Assim  foi  possível  ter  um  acompanhamento  próximo  dos
serviços  urgentes  que  foram solicitados  e  atendidos.  Foi  criado  no  sistema uma oficina  exclusiva  para  organização  da
distribuição  dos  materiais  de  proteção  ao  COVID-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Concluir adequações físicas do PONTO DE CONVÍVO IE/IO

Descrição

Concluir adequações da rede elétrica e de dados do Ponto de Convívio.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Unidades Envolvidas

Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 7.   Ampliar e qualificar a infraestrutura e os serviços
destinados à alimentação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ponto de Convívio pronto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não  foram  executados  serviços  no  local.  A  conclusão  do  espaço  carece  de  contratação  de  serviços  para  executar  as
adequações  necessárias.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Adequar espaço para produção de álcool glicerinado na FURG

Descrição

Desenvolver projeto; Encaminhar contratação.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projeto Contratado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O projeto  foi  desenvolvido  assim  como  a  obra  contratada.  O  objeto  encontra-se  em execução  com conclusão  prevista
para  dez/2020.

7 41/



Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Distribuição dos materiais de sinalização e higienização para prevenção e proteção à Covid

Descrição

Criar,  no  sistema  de  informações  da  FURG,  uma  oficina  exclusiva  para  organização  da  distribuição  dos  materiais  de
proteção  ao  COVID-19.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Sistematização  da  distribuição  de  materiais  de  sinalização  e  higienização  necessários  para  prevenção  e  proteção  à
COVID  -  Porcentagem  (100.00)  -  100.00  -  Atendida

Avaliação

Ação  em plena  execução  e  que  trouxe  organização  para  as  solicitações  e  distribuições  necessários  nesse  período  de
atendimento  a  protocolos  sanitários  para  proporcionar  atividades  presenciais  com segurança  e  proteção.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Reorganização das atividades de infraestrutura da universidade em função dos decretos e legislações sanitárias
vigentes para prevenção e proteção à Covid-19

Descrição

1 - Realocar recursos para combate à pandemia do Coronavírus;
2  -  Destinar  o  trabalho  da  Marcenaria/PU  e  a  maioria  da  sua  equipe  para  a  confecção  de  equipamentos  de  proteção
coletivos;
3 - Organizar e limpar as áreas com alto risco de contágio;
4 - Definir protocolos sanitários para os serviços terceirizados de Vigilância, transporte, limpeza e higienização, portaria e
manutenção dos Campi, com base no Plano de Contingência e Protocolo de Proteção e Cuidado da Universidade.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atendimento  das  demandas  de  organização,  higienização  e  limpeza  da  FURG  para  atendimento  aos  protocolos  de
prevenção  e  proteção  à  COVID.  -  Porcentagem  (100.00)  -  100.00  -  Atendida

Avaliação

Todas as demandas referentes às necessidades de adequação dos Campi aos procedimentos de prevenção e proteção à
COVID  foram  acolhidas,  avaliadas  e  e  executadas  dentro  da  disponibilidade  de  recursos  humanos,  financeiros  e  de
tempo.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Suporte à Comissão de Proteção e Cuidado

Descrição

Desenvolvimento de layout de ocupação de espaços com garantia do distanciamento mínimo; Elaboração de diretrizes de
distanciamento em atendimento aos normativos estaduais.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX -  Infraestrutura -  3 -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  3.    Implantar  identificação para acesso aos
campi  e aos prédios da Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração de documentação de suporte - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Atividades  desenvolvidas  em  função  da  pandemia  COVID  visando  respaldar  a  comissão  de  Proteção  e  Cuidado  no
desenvolvimento  de  protocolos  para  possível  retomada  de  atividades  presenciais.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Definir um sistema de registro de ocorrências para apoio a urgências e emergências.

Descrição

Criar Comissão responsável para concepção do sistema;
Desenvolver recurso na página/site da PROINFRA;
Disponibilizar um nº de whatsapp para urgências e emergências;
Encaminhar ao NTI solicitação de estudo de aplicativo para registro de ocorrências.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  2.    Criar  a  central  de  apoio  a  urgências  e
emergências  em segurança  na  Unidade  Carreiros.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Sistema definido - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A demanda de reorganização do site da PROINFRA/PU e o serviço de urgências e emergências foram postergados em
função da pandemia e da redução do volume de pessoas em trânsito pelo campus Carreiros.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Desenvolver plano preventivo de manutenção predial

Descrição

Avaliar  os  procedimentos  para  definir  estratégias  e  ações  para  previnir  problemas  de  infraestrutura;  Montar  plano  de
manutenção  preventiva  dos  imóveis  da  FURG;Designar  os  responsáveis  pelas  áreas

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Plano desenvolvido - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O plano de manutenção predial encontra-se em desenvolvimento, porém, carece de complementação.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Destinação de 9 t de resíduos químicos

Descrição

a - Solicitação de empenho para a ProPlAd;
b - Entrar em contato com empresa licitada para realizar coleta e destinação ambientalmente adequada;
c - Solicitar emissão de autorização de remessa de resíduos para fora do RS junto à FEPAM.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt. de resíduos químicos destinados - Numérica (9.00) - 16.00 - Atendida

Avaliação

Em virtude do Plano de contingência da FURG para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, decidiu-se por realizar a
destinação  de  resíduos  químicos  perigosos  nos  últimos  meses  de  2020,  considerando  a  possibilidade  de  queda  no
avanço  da  Covid-19  e  o  deslocamento  dos  colaboradores  da  empresa  contratada.  Foi  agendado  para  o  período  de
14/12/2020 a 18/12/2020 a realização da destinação de resíduos químicos. A documentação necessária para o envio dos
resíduos  está  em  vigência,  e  foi  emitido  o  empenho  para  prestação  do  serviço.  16  toneladas  de  resíduos  foram
devidamente  acondicionados  e   no  dia  17/12/2020,destinados  corretamente  para  o  RJ.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Diminuir quantidade de bens não localizados no ano para 7%

Descrição

Reeditar e atualizar o manual sobre "Normas para Controle Patrimonial", de 2000;
Distribuir o manual em Seminários ou Capacitações;
Buscar um local para melhor armazenar os móveis (mobiliário);
Realizar com antecedência a nomeação da comissão de levantamento patrimonial;
Manutenção de no mínimo 50% dos membros da comissão a cada nomeação;
Capacitações efetivas para os membros da comissão de levantamento patrimonial;
Definir junto a PU e NTI o procedimento de recolhimento e laudo de baixa patrimonial;
Divulgação das diretrizes patrimoniais à comunidade acadêmica;
Estruturação  de  espaços  para  guarda  dos  bens  que  aguardam  manutenção  e  para  os  bens  caracterizados  como
inservíveis.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% de bens não localizados - Porcentagem (7.00) - 22.00 - Atendida
Nº de ações realizadas para qualificação das atividades - Numérica (7.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Esta meta deverá ser reformulada para o próximo ano, pois geralmente se conclui o levantamento patrimonial no último
dia do ano ou se prorroga um pouco mais o prazo para a Comissão concluir os trabalhos, dependendo das intercorrências
durante o ano, como no de 2020, a pandemia do Coronavírus, que inclusive tardou a nomeação da Comissão. Portanto
confrontar o resultado do inventário com a avaliação do Plano de Ação na metade do mês de Dezembro fica prejudicado;

O manual sobre "Normas para Controle Patrimonial" foi praticamente atualizado, mas não passou por uma avaliação da
Proinfra, e nem foi portanto impresso e distribuído, cfe. proposto;

A comissão de levantamento de bens 2020, foi nomeada em Novembro, aguardando orientação superior, em função do
trabalho remoto devido à COVI-19.

Mais de 50% dos membros da Comissão anterior foram mantidos na atual.

E o percentual de não localizados válido atualmente é o do levantamento de 2019 (22%), considerando que os trabalhos
da Comissão de 2020 iniciaram recentemente e irão avançar os primeiros meses de 2021;

A capacitação para a comissão de levantamento 2020 será realizada em Janeiro/2021, devido a espera para o início dos
trabalhos;

Não  foi  feito  nenhum  ajuste  com  a  PU  e  NTI,  sobre  recolhimento  e  laudos  de  baixa.  O  procedimento  adotado
anteriormente  continua  vigente;

Ainda não foi possível identificar um local próprio para receber e armazenar os móveis novos adquiridos pela Furg;
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Assim  como  uma  estrutura  própria  para  os  bens  em  manutenção  e  para  os  bens  inservíveis  não  foi  providenciada.
Geralmente,  continuam  sendo  armazenados,  até  o  descarte,  no  Galpão  Mutiuso.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Elaborar projeto de uso e recuperação das áreas onde houve supressão de Pinus Elliotii

Descrição

a  -  Definir  junto  a  Pró-Reitoria  de  Infraestrutura  qual  a  possível  destinação  às  áreas  onde  houve  supressão  de  Pinus
elliotti;
b - Elaborar projeto de recuperação das áreas onde não haverá previsão de expansão do campus.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 4.   Qualificar o paisagismo com a execução do projeto
de arborização e da estratégia de erradicação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% do projeto pronto - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Não  foram  realizadas  reuniões  para  definir  o  possível  uso  área  onde  ocorreu  a  supressão  do  bosque  de  Pinus,  no
entanto, está em andamento a elaboração de um Projeto de Recuperação da Área, aguardando algumas imagens aéreas
para complementações.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Encaminhar projeto executivo da Usina de Energia Fotovoltáica p/contratação

Descrição

Iniciar estudo; Escolher alternativa; Encaminhar projeto

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 2 - Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 5.   Priorizar a utilização dos conceitos de
eficiência e qualidade ambiental nos projetos de reformas, nas novas edificações e na aquisição de equipamentos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projeto encaminhado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Encontram-se  em  desenvolvimento  os  estudos  e  análises  de  contratações  semelhantes.  Pretende-se  aderir  à  atas  de
registro  de  preços  de  outros  órgãos.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Enviar para licitação projeto para implementação de sinalização viária.

Descrição

Fazer  levantamento  da  demanda  de  sinalização  e  dispositivos  de  segurança;  Desenvolver  projeto  e  encaminhar  para
licitação;

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 3 - Ampliar e qualificar a infraestrutura de segurança - 4.   Ampliar e qualificar a sinalização viária para
segurança no trânsito.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projeto encaminhado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não  implantado.  A  diretoria  de  obras  dedicou-se  ao  cumprimento  de  demandas  urgentes  surgidas  em  função  da
pandemia.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estruturar Unidade de Armazenamento Temporário de Resíduos - UATR

Descrição

a - Organizar local de armazenamento dos resíduos químicos e segregação por tipologia;
b- Elaborar projeto junto à professores para auxílio na concessão de bolsistas/estagiários e auxílio nas metodologias de
tratamento de resíduos químicos;
c - Adquirir equipamentos para o laboratório de pré-tratamento, inativação e recuperação de resíduos químicos;
d - Implementar laboratório para pré-tratamentos, inativação recuperação de resíduos químicos.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% de estruturação da unidade - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em virtude do Plano de Contingência da FURG para o enfrentamento ao Covid-19, que orienta a realização de trabalho
prioritariamente remoto,  não foi possível realizar ações para o desenvolvimento desta meta, uma vez que tratam-se de
atividades essencialmente presenciais, envolvendo inclusive bolsistas/estagiários.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Fornecer capacitação sobre segregação de resíduos aos servidores atuantes em laboratórios

Descrição

Planejar e executar curso de formação continuada na área junto à ProGeP

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Unidades Envolvidas

Progep, SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt. de capacitações - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não foi  possível  realizar capacitações ao longo do ano em virtude das medidas de distanciamento social  estabelecidas
por protocolos de prevenção do COVID-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Fornecer local adequado para armazenamento de bens em manutenção/inservívei

Descrição

Solicitar  para  PU/Dob,  construção  de  local  para  organização/armazenamento  de  bens  (eletroeletrônicos,  móveis)  que
aguardam  baixa/destinação  final.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Adequação de local - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Foi  encaminhada  a  demanda  de  desenvolvimento  de  elaborar  projeto  de  prédio  específico  para  o  armazenamento
temporário  de  resíduos,  contemplando  neste  espaço  os  bens  inservíveis,  lâmpadas  fluorescentes,  entre  outros.  Foram
realizadas  reuniões  para  tratar  do  assunto,  e  o  projeto  foi  desenvolvido  pela  Diretoria  de  Obras,  em  atendimento  as
especificações  necessárias  para  o  espaço.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Garantir pelo menos 85% de sobrevivência das mudas nativas plantadas nos Campi

Descrição

a - Levantamento de números de mudas plantadas em 2019 e 2020;
b - Verificar % de indivíduos sobreviventes.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 4.   Qualificar o paisagismo com a execução do projeto
de arborização e da estratégia de erradicação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% de mudas sobreviventes - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A manutenção das mudas nativas plantadas no período 2019/20 no Campus Carreiros e no Campus Bom Princípio  foi
realizada  com  todas  as  técnicas  e  os  cuidados  necessários  para  garantia  do  crescimento  das  mudas,  como  irrigação,
capina,  adubação  orgânica  e  controle  de  patógenos  e  formigas.  Entretanto,  durante  os  meses  de  maio  a  agosto,  as
equipes  de  trabalho  ficaram  reduzidas,  operando  com  50%  do  teto  de  ocupação,  segundo  determinações  do  Decreto
Municipal  de  Rio  Grande  (55.247/20)  como medida  de  enfrentamento  à  Covid-19,  o  que  retardou  e  limitou  também as
atividades de arborização e manutenção no Campus Carreiros. Esta situação comprometeu também a manutenção das
mudas em Santo Antônio da Patrulha, pois neste Campus temos somente o apoio de um zelador para todo o serviço e
neste ano devido a pandemia não conseguimos encaminhar a equipe de reforço para o auxílio desta atividade. Com isso,
não  foi  possível  a  realização  de  levantamento  do  %  de  mudas  que  sobreviveram,  no  entanto,  a  partir  do
acompanhamento realizado pela equipe de manutenção, estima-se que o percentual de sobrevivência tenha sido superior
a 85%.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implantar Manual para Fiscalização  de Contratos de Serviços Terceirizados

Descrição

Considerar aperfeiçoamento do sistema SICON FISCAL;
Concluir manual;
Lançar no site da FURG e PROINFRA;
Realizar capacitação para os fiscais de contratos de serviços sobre o Manual.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 4 - Qualificar a gestão da contratação de obras e serviços - 1.   Qualificar o processo de contratação
de serviços continuados.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitação com a Progep - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Manual pronto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O  manual  encontra-se  em  fase  final  de  elaboração  e  seu  lançamento  será  conjunto  com  a  capacitação  (online),  em
parceria  com  a  PROGEP,  no  1º  semestre  de  2021.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implantar Manual para Fiscalização de Contratos de Obras

Descrição

Concluir o manual; Divulgar Manual e Realizar capacitação para os fiscais de contratos de obras.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 4 - Qualificar a gestão da contratação de obras e serviços - 2.   Qualificar o processo de contratação
de obras e serviços de engenharia.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Manual implantado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não  implantado.  A  diretoria  de  obras  dedicou-se  ao  cumprimento  de  demandas  urgentes  surgidas  em  função  da
pandemia. Atualmente avalia-se o momento oportuno de implantação do referido manual em função da possibilidade de
publicação da nova Lei de Licitações.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementar 2 sistemas para controle e aquisição de produtos controlados pela Polícia Federal via sistemas.furg

Descrição

a - Solicitar para NTI correção dos erros atuais para solicitação de autorização para adquirir;
b - Solicitar para NTI implementação de sistema para os laboratórios/unidades inserirem suas aquisições e consumos, em
substituição as planilhas de Excel (juntamente ao sistema de troca e disponibilização de reagentes).

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X -  Gestão  Ambiental  -  1  -  Manter  a  regularidade  das  Licenças  ambientais  da  Universidade  -  1.    Executar  ações  que
contribuam para  o  atendimento  das  condicionantes  das  licenças  ambientais  dos  campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt de sistemas desenvolvidas - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

O Sistema de emissão de autorização para aquisição de produtos químicos controlados pela PF a partir do Certificado de
Licenciamento da FURG foi implemtado pelo NTI e está em uso pelos pesquisadores da FURG. O segundo Sistema trata-
se de uma ferramenta de controle dos reagentes químicos da FURG, e está em desenvolvimento pela equipe técnica do
NTI.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Implementar Página da PROINFRA na internet

Descrição

Criar Comissão;
Projetar alterações e adequações;
Promover atualização da página.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Página implementada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A atualização do site da PROINFRA foi postergado em função da priorização ao atendimento das demandas provenientes
do momento  vivenciado de  pandemia.  Muitas  atividades  da  Pró-Reitoria  tiveram que ser  reorganizadas  e  readequadas
para  atendimento  ao  trabalho  remoto  e  ao  restrito  trabalho  presencial.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Mapear  os  espaços  com  necessidade  de  ações  para  qualificação  da  mobilidade  e  acessibilidade  (dividir  prédios  de
calçadas  e  vias)

Descrição

Fazer levantamento dos prédios e calçadas; projetar as adequações necessárias; encaminhar para licitação os projetos
executivos

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  1  -  Qualificar  a  urbanização  da  Universidade  -  2.    Qualificar  a  infraestrutura  de  mobilidade,
acessibilidade  e  sinalização.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Taxa dos Campi mapeados - Porcentagem (100.00) - 25.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O estudo de mapeamento necessita de melhor desenvolvimento.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Mapear processos críticos da PROINFRA

Descrição

Identificar processos críticos;
Criar Grupo de Trabalho - GT;
Promover reuniões para mapeamento do processo atual e com as prováveis melhorias;
Registrar mapeamento.
CONSIDERAR  PROCESSO  DE  CONTRATAÇÃO  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  A  PARTIR  DO  PROJETO  PRONTO  E  O
SISTEMA  SICON  FISCAL

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

N.º Processos mapeados - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

As  ações  para  alcance  da  meta  não  foram  desenvolvidas,  tendo  em  vista  a  priorização  do  cumprimento  de  outras
demandas  surgidas  em  função  da  pandemia  COVID-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Obter Alvará de PPCI (APPCI) dos prédios da FURG, qualificando a infra de prevenção contra incêndio

Descrição

Desenvolver  os  projetos  dos  prédios  que  não  possuem  PPCI;  Implantar  adequações  físicas  nos  prédios;  Capacitar
servidores  da  DOB;  Desenvolver   Instrução  Normativa  referente  a  responsabilidade  pelo  uso  da  infraestrutura  de
prevenção  contra  incêndios.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

N° de projetos protocolados - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
N.º de Alvarás liberados - Numérica (1.00) - 3.00 - Atendida
Nº de Execução das adequações - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de projetos aprovados - Numérica (1.00) - 11.00 - Atendida

Avaliação

O protocolo de projetos, as respectivas aprovações e por fim a obtenção de alvará, ficaram prejudicados em função da
pandemia, visto que, o corpo de bombeiros esteve por certo período sem receber protocolo de projetos, e posteriormente,
com  redução  de  suas  atividades.  A  redução  das  atividades  presenciais  da  própria  FURG  também  prejudicou  o
desenvolvimento  do  trabalho,  em  especial  no  quesito  das  adequações  físicas.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Padronizar a compra de torneiras com redutores de vazão e temporizadores para banheiros

Descrição

identificar  o  equipamento  que  melhor  atenda  a  demanda  considerando  os  critérios  de  qualidade,  durabilidade  e
manutenção  para  padronizar  o  modelo;  solicitar  a  compra

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 2 - Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 5.   Priorizar a utilização dos conceitos de
eficiência e qualidade ambiental nos projetos de reformas, nas novas edificações e na aquisição de equipamentos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Padrão definido - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Foram  iniciados  os  estudos  de  padronização,  definindo-se  3  modelos  de  torneiras  para  passarem  por  testes  in  loco,
porém,  frente  à  pandemia  e  consequente  redução  das  atividades  presenciais,  os  testes  não  foram  iniciados.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Planejar local para armazenamento de bens em manutenção

Descrição

Estudar junto à Dob, local para organização/armazenamento de bens que aguardam manutenção.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Definição de local - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Conversas com DOB, mas sem definição.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Plantar  300  mudas  de  espécies  nativas  nos  campi  Carreiros  e  SAP  para  dar  continuidade  à  execução  do  projeto  de
arborização

Descrição

a - Pré-determinar os locais dos novos plantios;
b - Agilizar processos para plantio entre abril e setembro - melhor época de adaptação da vegetação.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 4.   Qualificar o paisagismo com a execução do projeto
de arborização e da estratégia de erradicação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt. de mudas plantadas - Numérica (300.00) - 1952.00 - Atendida

Avaliação

Em 2020 foram plantadas 202 mudas nativas no Campus Bom Princípio em Santo Antônio da Patrulha e 1750 mudas no
Campus Carreiros.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Projetar o acesso ao Campus Bom Princípio em Santo Antônio da Patrulha

Descrição

Concluir o projeto executivo

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 1.   Consolidar o Plano de Macrologística de acesso aos
campi e às Unidades da Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% do projeto concluído - Porcentagem (100.00) - 90.00 - Atendida

Avaliação

O projeto encontra-se em desenvolvimento, estando 90% concluído, restando adequações finais para sua conclusão.

33 41/



Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover estudo para reutilização de água nos destiladores das unidades acadêmicas

Descrição

Mapear espaços; quantificar água; analisar possibilidades

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 2 - Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 5.   Priorizar a utilização dos conceitos de
eficiência e qualidade ambiental nos projetos de reformas, nas novas edificações e na aquisição de equipamentos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Estudo realizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O estudo teve início para implantação no campus SAP, porém, não foi desenvolvido para o carreiros e demais unidades
demandantes.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar  a  segurança  nos  Campi  de  fora  nos  seguintes  quesitos:  -  Elaboração  de  projetos  para  monitoramento;  -
Instalação  de  monitoramento  por  câmeras;  -  Instalação  de  alarmes.

Descrição

Levantar demandas;
Fazer um estudo referente as ações de monitoramento e vigilância;
Oportunizar o envolvimento mais detalhado da Coordenação de Vigilância;
Envolver o NTI na definição detalhada de equipamentos adequados às instalações de câmeras;
Fazer os respectivos orçamentos; Encaminhar para licitação.                  (Considerar ações de monitoramento, alarmes e
interfornes para outros Campi solicitadas no Plano de Ação 2020 destes.)

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura  de  segurança  -  1.    Ampliar  o  sistema  de  monitoramento
eletrônico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de projetos por Campi (01 por Campi) - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Houve uma reavaliação  das  câmeras  e  contratadas  no  campus Carreiros,  em pareceria  com o  NTI,  visando avaliar  as
câmeras FURG e as do contrato de locação. Foram instalados novos alarmes e realizados pedidos de novas contratações
em  função  da  pandemia  e  encaminhados  para  contratação.  Com  relação  aos  campi  os  estudos  de  novos  projetos  de
câmeras foram prejudicados, visto a não possibilidade de deslocamentos para os campi, mas a meta será retomada em
2021.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar as áreas de ensino, pesquisa e extensão, através de estudos e projetos de melhorias

Descrição

Avaliar  as  demandas  dos  Planos  de  Ações  das  UA  e  dos  Campi;  Acompanhar  os  pedidos  através  do  Sistema
Solicitações;  Elaborar  projetos/programação  e  encaminhar  para  licitação.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

N.º de demandas atendidas - Numérica (1.00) - 541.00 - Atendida

Avaliação

Foram  atendidas  541  solicitações,  dentre  os  serviços  de  elaboração  de  projetos,  manutenção  predial,  elétrica,
hidrossanitária,  manutenção  de  rede  de  dados  e  telefonia.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar  o  serviço  da  empresa  contratada  para  limpeza  com  relação  ao  gerenciamento  de  resíduos  por  meio  de  2
capacitações  ao  ano

Descrição

a -  Atualizar  guia com as diretrizes para orientação da equipe terceirizada em relação as ações de gerenciamento dos
resíduos sólidos;
b - Solicitar comprovação de capacitação dos funcionários da empresa contratada com base nas diretrizes adotadas pela
FURG em relação a temática no mínimo 1 vez por semestre;
c - Solicitar passagem de informações aos novos funcionários da equipe terceirizada que venham a surgir antes da nova
capacitação.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  1.    Consolidar  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  em  todas  as  unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt. de capacitações - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não  foi  possível  realizar  capacitações  com  os  servidores  terceirizados  ao  longo  do  ano  em  virtude  das  medidas  de
distanciamento social estabelecidas por protocolos de prevenção do COVID-19. Em virtude das demandas associadas à
COVID-19,  foram criados  padrões  de  manuseio  e  descarte  de  resíduos  de  máscaras  e  luvas,  sendo estas  orientações
encaminhadas através  de  POPs à  Equipe  da  Sulclean.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar Supervisão ambiental nos campi da FURG localizados em outros municípios através de 12 visitas no ano, sendo
uma por trimestre por Campi

Descrição

Planejamento prévio e divisão da equipe por área aos campi: SAP, SVP e SLS

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X -  Gestão  Ambiental  -  1  -  Manter  a  regularidade  das  Licenças  ambientais  da  Universidade  -  1.    Executar  ações  que
contribuam para  o  atendimento  das  condicionantes  das  licenças  ambientais  dos  campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt de  supervisões ambientais - Numérica (12.00) - 4.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Considerando  o  Plano  de  Contingência  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  -  FURG  para  o  enfrentamento  da
pandemia do Coronavírus (Covid-19), que orienta priorizar a realização de trabalho remoto, foram realizadas 4 viagens a
outros municípios para realização de Supervisão Ambiental  nos Campi SAP, SVP e SLS. No entanto,  contamos com o
apoio de servidores sediados nos Campi para eventuais registros e informações. Salientamos também que em virtude do
baixo  fluxo  de  atividades  nos  Campi  ao  longo  do  ano,  foi  reduzida  a  necessidade  de  supervisão  ambiental  nos
empreendimentos.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Reduzir o uso da frota nos deslocamentos em 50% em relação a 2019

Descrição

Orientar e atender usuário de acordo com prioridade de atendimento (Deliberação 39/2015);
Agrupar quantidade de viagens por destino;
Utilizar frota Planalto/DATC.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 2 -  Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 4.   Buscar alternativas às demandas de
transporte para atendimento às atividades institucionais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% de redução no uso de frota em 2020 com relação a 2019 - Porcentagem (50.00) - 75.00 - Atendida

Avaliação

Houve redução de 75% no uso da frota em relação a 2019, mas esse valor está atrelado à pandemia de COVID-19
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Reenviar para licitação projetos de obras rescindidas (Relação das obras para relicitação: Laboratórios do IO; Campo do
CAIC e Biotério Central)

Descrição

Elaborar projetos complementares para conclusão;
Concluir orçamento;
Encaminhar para licitação.

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Qt. de obras relicitadas - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi enviado para licitação a obra dos laboratórios do IO; Pretende-se enviar até o final do ano a obra do Biotério Central,
para  a  qual  atualmente  está  sendo  desenvolvido  o  orçamento  de  referência;  Estuda-se  ainda  a  solução  referente  ao
campo  do  Caic.
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Relatório de Metas da Unidade Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura
Unidade é responsável pela meta

Meta

Sinalizar ruas e prédios do Campus Carreiros.

Descrição

Atualizar orçamento das placas com nomes das vias; Encaminhar para contratação

Unidade Responsável

Proinfra - Pró-Reitoria de Infraestrutura

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  1  -  Qualificar  a  urbanização  da  Universidade  -  2.    Qualificar  a  infraestrutura  de  mobilidade,
acessibilidade  e  sinalização.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

% de execução - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

As placas de sinalização das ruas e prédios foram implantadas conforme projeto.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Proinfra
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

40Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Relatório de Metas da Unidade Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Administração acadêmica da Pós-Graduação

Descrição

1. Atualizar e gerenciar o sistema acadêmico da Pós-Graduação
2.  Gerenciar  o  Sistema  de  Acompanhamento  e  Concessões  de  bolsas  do  Programa  de  Demanda  Social  (SCBA),  do
Programa  de  Doutorado  Sanduiche  no  Exterior  e  do  Programa  Nacional  de  Pós-Doutorado  da  CAPES
3.  Fornecer  informações  dos  Programas  de  Pós-graduação  para  as  empresas  de  mídia  editarem  seus  Guias  de
Estudantes
4. Organizar o arquivo físico de documentos da Pós-Graduação da FURG
5. Acompanhar e implementar as vagas vinculadas aos Programas PAEC/OEA e PROAFRI

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

C3, EE, EEnf, EQA, FaDir, FaMed, ICB, ICEAC, ICHI, IE, ILA, IMEF, IO

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 1.   Fortalecer os
programas institucionais de apoio à qualificação dos cursos.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 16.   Fortalecer a
mobilidade acadêmica no país e exterior.
II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 17.   Qualificar a
infraestrutura dos cursos de Pós-Graduação.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  -  9.    Buscar
alternativas  para  ampliação  da  oferta  de  bolsas  aos  estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações executadas - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida

Avaliação

1-Em  função  da  Portaria  nº  533/2020  da  Reitoria,  que  suspendeu  as  atividades  de  ensino  presenciais  em  virtude  da
pandemia  COVID-19,  foram  realizadas  as  seguintes  ações:
 I  -  o  calendário de matrículas,  junto ao sistemas.furg.br  foi  alterado,  sendo reaberto em julho para adaptação ao novo
Cronograma da pós-graduação;
II  -  os  documentos  referente  ao  ingresso  dos  alunos,  que  sempre  foram organizados  de  forma física,  neste  ano  foram
organizados  em pastas  virtuais  no  Computador  e  na  nuvem;
III - organização para implementação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), junto com as Unidades Acadêmicas e
Coordenações de curso de pós-graduação, tendo o suporte incondicional da SEaD e NTI.
IV-  Vinculação  do  perfil  professor  colaborador  nos  Sistemas  FURG  e  no  AVAFURG  diretamente  junto  às  Unidades
acadêmicas  e  criação  do  perfil  monitor  para  realização  dos  estágios  de  docência  de  forma  não  presencial.
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Relatório de Metas da Unidade Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidade é responsável pela meta

2.  Gerenciar  o  Sistema  de  Acompanhamento  e  Concessões  de  bolsas  do  Programa  de  Demanda  Social  (SCBA),  do
Programa  de  Doutorado  Sanduiche  no  Exterior  e  do  Programa  Nacional  de  Pós-Doutorado  da  CAPES
I - Efetivado o Controle das Bolsas, avisando mensalmente às CCPGs envolvidas, dos prazos a cumprir para manter as
cotas  das  bolsas  dos  Programas  DS e  ProEx  sempre  ocupadas,  e  isto  foi  atingido,  e  utilizamos  o  modo  digital  para  o
recebimento  e  armazenamento  de  todos  os  documentos  referentes  a  este  assunto;
II - Efetivou-se a prorrogação excepcional de prazo de bolsas para os bolsistas dos Programas CAPES (Ato Executivo Nº
020/2020  e  Ato  Executivo  n.  041/2020).  Utilizamos  o  modo  digital  para  o  recebimento  e  armazenamento  de  todos  os
documentos  referentes  a  este  assunto;
II - Com a pandemia, a CAPES lançou o Edital do Programa Ação Emergencial, ao qual foram contempladas bolsas para
os  PPGs Ciências  da  Saúde e  Enfermagem,  com duração máxima de 36 meses,  e  as  bolsas  foram implementadas,  e
utilizamos o  modo digital  para  o  recebimento  e  armazenamento  de  todos  os  documentos  referentes  a  este  assunto;
III - Efetivou-se o acompanhamento das bolsas do Programa PNPD, que não abriu para inclusão de bolsistas em 2020,
podendo apenas efetivar alterações bancárias e conceder uma prorrogação excepcional em função da Portaria 055/2020-
CAPES; e em função disto há várias cotas disponíveis e sem reposição no momento.

3.  Fornecer  informações  dos  Programas  de  Pós-graduação  para  as  empresas  de  mídia  editarem  seus  Guias  de
Estudantes
Neste ano de 2020, excepcionalmente não fomos demandados pelas agências de mídia, para fornecermos os dados dos
nossos cursos.
4. Organizar o arquivo físico de documentos da Pós-Graduação da FURG
Neste  ano  de  2020,  excepcionalmente  não  conseguimos  dar  seguimento  a  organização  do  arquivo,  tendo  em  vista  o
trabalho  remoto  e  a  impossibilidade  física  das  alunas  estarem  presentes  para  a  continuidade  do  trabalho  dos  anos
anteriores.
Por outro lado, fio criado o arquivo virtual dos alunos ingressantes no decorrer do ano de 2020, criando pastas por curso,
por semestre, por categoria de alunos, e classificando os documentos enviados.
5. Acompanhar e implementar as vagas vinculadas aos Programas Bolsas Brasil e PROAFRI
Não  foi  reeditado  o  edital  PROAFRI  gerenciado  pelo  CCUB.  No  Edital  Bolsas  Brasil,  foram  ofertadas  5  vagas  de
mestrado, em virtude da redução das bolsas concedidas pela CAPES aos Programas. Uma das vagas não foi preenchida
em virtude das dificuldades na obtenção de visto decorrentes da pandemia COVID-19.
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Meta

Ampliação de ações de empreendedorismo nas UAs

Descrição

1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação
1.4 oferta de eventos/cursos/oficinas do projeto Educação Empreendedora em parceria com SEBRAE
1.5 oferta de eventos/cursos/oficinas ofertados para e pela Innovatio
1.6 ofertas de eventos/cursos/oficinas (softskills) ofertado para Unidade Embrapii

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 2.   Ampliar as ações de
empreendedorismo e incubação de empresas nos cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de capacitaçoes em empreendedorismo (anual) - Numérica (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida
nro de discentes em capacitaçoes em empreendedorismo (anual) - Numérica (100.00) - 974.00 - Atendida
nro de docentes em capacitaçoes em empreendedorismo (anual) - Numérica (100.00) - 15.00 - Não atendida
nro  de  TAE's  em  capacitaçoes  em  empreendedorismo  (anual)  -  Numérica  (100.00)  -  Não  informado  -  Aguardando
resultado

Avaliação

Foram 12 eventos e 38 lives semanais  com empreendedores.  O nro de TAEs não foi  levantado.  1)  Co-organização do
evento WEBSAi, em parceria com diretórios acadêmicos do ICEAC (642 alunos) - 3 oficinas realizadas com carga horária
de 2 horas cada  2) Co-organização do evento UP DIGITAL 2020, integrante da Semana Global do Empreendedorismo,
em parceria  com Câmara  do  Comércio,  CDL,  SEBRAE e  Gt  Educação  Empreendedora  (Governança  Empreendedora)
(332 alunos) - 4 palestras, um painel e 3 workshops, com carga horáira total de 20 horas   3) Jornada de Inovação com
Ciência (para docentes - 15 participantes), carga horária de 10 horas
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Meta

Atuação dos órgãos vinculados e assessores da Pró-Reitoria e da PROPESP em órgãos externos

Descrição

1. Promover treinamentos para o uso dos equipamentos multiusuários.
2. Gerenciar o uso dos equipamentos multiusuários.
3. Atender às demandas de análises do Centro de Microscopia Eletrônica do Sul (CEME-SUL) e do Centro Integrado de
Análises  da  FURG (CIA-FURG)  e  às  demandas  de  consulta  do  Centro  de  Biodiversidade  Subtropical  da  FURG (CBS-
FURG).
4.  Implementar  e  operacionalizar  os  procedimentos  para  pagamentos  por  serviços  de  análises  realizadas  nos  Centros
Multiusuários.
5. Operacionalizar o funcionamento do NanoSul.
6. Atender às demandas de incubação de empresas de base tecnológica na INNOVATIO.
7.  Realizar  análises  de  projetos  e  emissão  de  pareceres  dentro  das  áreas  de  competência  da  Comissão  de  Ética  em
Pesquisa  (CEP).
8.  Realizar  análises  de  projetos  e  emissão  de  pareceres  dentro  das  áreas  de  competência  da  Comissão  de  Ética  em
Pesquisa  em  Uso  Animal  (CEUA).
9.  Realizar  análises  de  projetos  e  emissão  de  pareceres  dentro  das  áreas  de  competência  do  Comitê  de  Ciência,
Tecnologia  e  Inovação  (CCTI).
10. Atuar em comitês e órgãos externos à PROPESP.
11. COVID - 19. Executar ações de auxílio ao combate à pandemia do Coronavírus.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do  PDI  para  Compartilhamento  de  Laboratórios  e  Equipamentos  multiusuários  (Propesp)---Programa do  PDI
para  Excelência  da  Gestão  (Gab)---Programa do  PDI  para  Excelência  na  Pesquisa  (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 12.   Estimular a captação de recursos
externos para pesquisa.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 2.   Incentivar ações de pesquisa que
reforcem a relação da Universidade com os demais setores da sociedade.
III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  3.    Incentivar  ações  de  pesquisa
voltadas  ao  desenvolvimento  institucional.
III  -  Pesquisa -  1  -  Consolidar  a  pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento -  8.    Ampliar  o  uso compartilhado de
espaços físicos.
III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  9.    Fortalecer  o  Programa  de
Compartilhamento  de  Equipamentos  Multiusuários  (PROCEM).
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 1.   Capacitar a comunidade universitária para atuar na pesquisa.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 2.   Qualificar a produção científica.
XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores
da sociedade - 4.   Fomentar a representatividade da Universidade em fóruns e conselhos locais e regionais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações executadas - Numérica (11.00) - 10.00 - Atendida

Avaliação

1. Por conta da pandemia e da suspensão de atividades presenciais, em 2020 não houve treinamento para operação dos
equipamentos lotados nos Centros Multiusuários.

2. A PROPESP gerencia o uso dos equipamentos multiusuários através dos CTCs e dos servidores lotados nos Centros
Multiusuários,  bem  como  através  do  Comitê  Gestor  do  ProCEM  .  Foi  feito  novo  contrato  administrativo
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de manutenção dos microscópios eletrônicos do CEME-SUL com a empresa JEOL BRASIL Instrumentos Científicos Ltda.

3. O uso dos equipamentos lotados nos Centros Multiusuários apresentaram os seguintes resultados em 2020:

Centro Integrado de Análises (CIA-FURG)
Ressonância Magnética Nuclear - RMN: 298 análises
Análises térmicas - DSC e TGA: 173 análises no TGA e 117 análises no DS
Cromatografia gasosa - GC-MS/MS: 199 análises
Cromatografia líquida - HPLC-UV-RID: 127 análises
Espectrometria de massa de razão isotópica - IRMS: 1828 análises

Centro de Microscopia Eletrônica do Sul (CEME-SUL)
MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA (MEV): 73,5h de uso
MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO (MET): 15h de uso
MICROSCÓPIO CONFOCAL: 6h de uso
DIFRATÔMETRO DE RAIOS-X (DRX): 44,5h de uso

O  início  das  atividades  do  Centro  de  Biodiversidade  Subtropical  (CBS)  foram  postergadas  por  conta  da  pandemia  de
coronavírus, embora diversas coleções iniciaram ou continuaram a transferência do material científico e de procedimentos
de  preparação  de  material  para  o  CBS,  em  especial  até  março  e,  posteriormente,  a  partir  do  segundo  semestre,  com
protocolos  rígidos  de  segurança  sanitária.

COVID  -  19.  Os  CTCs  do  CEME  e  CIA  elaboraram  e  discutiram  protocolos  de  retorno  às  atividades  emergenciais  de
análises  de  amostras,  a  partir  do  plano  de  contingência  e  seguindo  rígido  controle  sanitário.

4. Foram estabelecidos os convênios de ambos os Centros com a FAURG. Os recursos arrecadados estão sendo geridos
pelos respectivos CTCs.

5.  Nanosul:  foram  selecionados  e  contratados  os  bolsistas  pós-doc.  Feita  a  elaboração  de  vídeo  institucional  e
potencialidades  do  Nanosul,  para  apresentação  em  evento  da  Rede  SisNano.

6. INNOVATIO: encontram-se incubadas 4 empresas e outras 4 empresas já foram selecionadas e estão em processo de
incubação. 10 empresas estão pré-incubadas na INNOVATIO.

7. Em 2020 o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-FURG) analisou/emitiu:
93 Projetos Originais
56 Notificações
35 Emendas
6 Projetos Originais de centro Coparticipantes
37 Projetos COVID-19
Total: 227 Protocolos de Pesquisa

8. Em 2020 a Comissão de Ética em Pesquisa em Uso Animal (CEUA) analisou/emitiu:
Processos recebidos: 12
Pareceres emitidos: 36
Autorizações para Alteração de Equipe: 2
Autorizações para Alteração de Protocolo Experimental: 4
Autorizações para Alteração de Vigência: 2
Autorizações para Uso de Mais Animais: 2
Reconhecimentos de Experiência: 2
Ciências de Relatório Parcial: 21
Pareceres de Relatório Final: 11

9. Em 2020 o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) reuniu-se em 7 oportunidades.

10.  A  FURG  é  representada  pelo  Pró-reitor  e  pelos  Diretores  de  Pesquisa  e  de  Inovação  Tecnológica  no  FOPROP,
COPROP,  FORTEC,  Rede  SULBIOTEC,  COREDE-SUL,  Comitê  Municipal  de  Ciência  e  Tecnologia.

11. COVID - 19. A partir de março de 2020, quando a situação da pandemia de COVID-19 se agravou no Brasil, iniciou-se
o  "Projeto  Álcool  Gel  FURG",  com  o  objetivo  de  produzir  álcool  glicerinado  70º  INPM,  para
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distribuição  gratuita  para  os  profissionais  da  Saúde,  de  segurança,  e  de  apoio  e  demais  envolvidos  no  combate  a
pandemia. Ainda, parte da produção seria distribuída nas comunidades carentes do município e região contribuindo para
a Segurança Sanitária e impactando dessa maneira na redução da contaminação pelo COVID-19, reduzindo a demanda
por leitos hospitalares e UTI e contribuindo dessa forma para salvar vidas.
A  equipe  executora,  envolvendo  62  pessoas  entre  docentes,  técnicos  e  discentes  de  pós-graduação  da  Escola  de
Química e Alimentos e apoiadas pelas Pró-Reitorias e Reitoria da FURG, vem atuando na produção de álcool glicerinado
desde  o  dia  23/03/2020  (https://www.furg.br/noticias/noticias-institucional/em-forca-tarefa-contra-o-covid19-furg-produz-
antisseptico-a-base-de-alcool).  O  antisséptico  consiste  em  produto  viscoso  contendo  álcool,  glicerina  e  peróxido  de
hidrogênio e sua metodologia de produção é a recomendada pelo guia da Organização Mundial  da Saúde (OMS).  Sua
produção acontece na forma de escala, com três operadores e um coordenador de produção, sendo o espaço e o sistema
instalados de forma emergencial no Centro Integrado de Análises da FURG (CIA-FURG). Os primeiros lotes do produto
foram  produzidos  a  partir  da  estrutura  e  insumos  próprios  da  universidade  e  doações  de  colaboradores,  com  uma
previsão  inicial  de  produção  de  120  litros  por  dia  podendo  chegar  a  480  litros  por  dia,  conforme  a  disponibilidade  de
insumos.
No  dia  27/03/2020  foram  entregues  os  primeiros  lotes  do  álcool  glicerinado  produzido  pela  equipe,  sendo  50  litros
destinados ao Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-FURG/Ebserh) e 70 litros para a Secretaria Municipal
da  Saúde.  Ainda  foram  beneficiados  o  município  de  São  Lourenço  do  Sul,  o  6º  Grupo  de  Artilharia  de  Campanha  (6º
GAC)  e  o  6º  Batalhão  de  Polícia  Militar  (6º  BPM),  totalizando  200  litros  produzidos  na  primeira  semana
(https://www.furg.br/noticias/noticias-institucional/furg-entrega-os-primeiros-lotes-de-alcoolglicerinado  e
https://www.furg.br/noticias/noticias-institucional/furg-entrega-mascaras-e-alcoolglicerinado-para-hu-furg-ebserh-e-6-gac).
As instalações do CIA-FURG forneceram o local de produção de final de março a início de outubro deste ano. O espaço
foi adaptado para obedecer protocolos rígidos de limpeza. A produção iniciou com 10 litros, porém logo se obteve uma
média diária de 240 litros, chegando ao pico de produção de 485 litros em 06/04/2020. Até o momento mais de 5000 litros
foram  produzidos  com  a  doação  de  insumos  da  FURG,  EQA,  IO,  ICB,  APROFURG,  TANAC,  Refinaria  Riograndense,
Prefeitura  de  Rio  Grande,  e  doadores  anônimos.  As  doações  foram  entregues  para:
*   Secretaria Municipal de Saúde;
*   HU;
*   Defesa Civil;
*   Exército;
*   Prefeitura São Lourenço do Sul;
*   Prefeitura São José do Norte;
*   Corpo de Bombeiros Rio Grande;
*   Prefeitura Capão do leão;
*   Banco de Alimentos de Rio Grande;
*   Nudese;
*   São Lourenço do Sul;
*   PU (Seguranças);
*   MAM (São José do Norte);
*   Emater;
*   Casa de Resgate Vila da Quinta;
*   Prefeitura Rio Grande (secretaria da Pesca);
*   AMBAS (Cassino)
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Meta

Aumento das concessões de patente

Descrição

1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação (eventos para capacitação em PI e TT).
1.2 Workshop para redação de patentes

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  2.
Promover  a  cultura  sobre  propriedade  intelectual.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de patentes concedidas (anual) - Numérica (100.00) - 1.00 - Não atendida

Avaliação

Em  2020  tivemos  a  primeira  patente  concedida  para  a  FURG:  PEÇA  REFRIGERADA  MULTIFUNCIONAL  PARA
MEDIÇÕES  E  DIAGNÓSTICOS  -  Prof.  Magno  Pinto  Colares.
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Meta

Aumento das receitas oriundas dos contratos de TT

Descrição

2) Chamada interna para proposição de projetos de interação com empresas MAI/DAI
2. 1 Workshops de interação com empresas (MAi/DAI - desafios tecnológicos, hackathons)
6) Execução do Programa DNA para a Inovação (eventos para mapeamentos de demandas de empresas)
6.1 Interação com a prospecção de empresas para Embrapii
8) Desenvolver o SISDIT, portifólio, vitrine
8.2. Desenvolvimento da vitrine tecnológica
8.3. Desenvolvimento do portifólio de tecnologias/projetos das UAs

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  5.
Consolidar  os  mecanismos  de  transferência  tecnológica  através  de  instrumentos  jurídicos  apropriados.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

valor monetário repassado por empresas - Numérica (10000000.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

O  indicador  de  receitas  oriundas   de  contratos  de  TT  deve  ser  levantado  com  a  FAURG  (Futuramente  SisDit  deverá
extrair  estas informações automaticamente) .  A DIT aprovou proposta institucional na Chamada MAI/DAI-CNPq com 12
projetos com empresas, cada empresa entra com contrapartidas financeiras e economicas  2.1 Foi realizado o workshop
MAI/DAI  com  18  empresas  para  prospecção  de  projetos  de  interação.  6.1  Participacao  no  Desafio  com  Empresas
realizado pelo Programa Inova-RS e Embrapii Day com empresas. As metas de desenvolvimento da Vitrine Tecnológica
(divulgação de Patentes Concedidas) e Protifólio de Projetos de Inovação das UAs não foram alcançadas.
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Meta

Aumento do número de contratos de TT

Descrição

2) Chamada interna para proposição de projetos de interação com empresas MAI/DAI
2. 1 Workshops de interação com empresas (MAi/DAI - desafios tecnológicos, hackathons)
6) Execução do Programa DNA para a Inovação (eventos para mapeamentos de demandas de empresas)
6.1 Interação com a prospecção de empresas para Embrapii
8) Desenvolver o SISDIT, portifólio, vitrine
8.2. Desenvolvimento da vitrine tecnológica
8.3. Desenvolvimento do portifólio de tecnologias/projetos das UAs

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  5.
Consolidar  os  mecanismos  de  transferência  tecnológica  através  de  instrumentos  jurídicos  apropriados.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

numero de contratos de TT com empresas (anual) - Numérica (100.00) - Não informado - Aguardando resultado
numero de projetos com empresas (anual) - Numérica (100.00) - 12.00 - Não atendida

Avaliação

Os 12 projetos com empresas que passaram pela  DIT,  foram os 12 aprovados na Chamada MAI/DAI  do CNPq.   Logo
este  indicador  não  inclui  projetos  com  empresas  de  Unidades  Academicas,  isto  tem  que  ser  mapeado  pelo
SISDIT/SISPROJ/FAURG.  O  indicador  de  receitas  oriundas   de  contratos  de  TT  deve  ser  levantado  com  a  FAURG
(Futuramente  SisDit  deverá  extrair  estas  informações  automaticamente)  .  A  DIT  aprovou  proposta  institucional  na
Chamada  MAI/DAI-CNPq  com  12  projetos  com  empresas,  cada  empresa  entra  com  contrapartidas  financeiras  e
economicas   2.1  Foi  realizado  o  workshop  MAI/DAI  com  18  empresas  para  prospecção  de  projetos  de  interação.  6.1
Participacao no Desafio com Empresas realizado pelo Programa Inova-RS e Embrapii Day pela Unidade iTec. Metas 8.2
e 8.3 não foram alcançadas, desenvolvimento da Vitrine Tecnológica e Portifólio de projetos de inovação das UAs.
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Meta

Aumento do número de pesquisadores produtividade em DT

Descrição

10) Divulgação e adesão a Chamadas e Editais para Inovação Tecnológica
10.2 Comunicar e incentivar as UAs sobre a chamada para projetos de pesquisadores produtividade em desenvolvimento
tecnológico.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV -  Inovação Tecnológica -  1 -  Promover a inovação tecnológica -  4.    Promover a inovação tecnológica nas unidades
acadêmicas,  nos campi  e nos municípios da região.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nro de pesquisadores produtividade DT - Numérica (1000.00) - 4.00 - Não atendida

Avaliação

Este  indicador  nro  de pesquisadores DT deverá  ser  levantado pelo  SISDIT e  é  um indicador  importante  para  inovação
tecnológica.
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Meta

Aumento do número de projetos de inovação e TS nas UAs

Descrição

1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação (EE, Embrapii, Innovatio, Oceantec)
2) Chamada interna para proposição de projetos de interação com empresas MAI/DAI
2. 1 Workshops de interação com empresas (MAi/DAI - desafios tecnológicos, hackathons)
6) Execução do Programa DNA para a Inovação (eventos para mapeamentos de demandas de empresas)

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação tecnológica  -  2.    Viabilizar  a  realização de projetos  de inovação
tecnológica  e  de tecnologia  social.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de projetos de inovação das UA (anual) - Numérica (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Este  indicador  depende  do  desenvolvimento  do  portifólio  de  projetos  de  inovação  das  Unidades  Acadêmicas  e  dos
indicadores  do  SISIDIT  que  colherá  automaticamente  estes  números  dos  sistemas  da  FURG.
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Meta

Aumento do quantitativo de bolsas IT/ITI

Descrição

2) Chamada interna para proposição de projetos de interação com empresas MAI/DAI
1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação (EE, Embrapii, Innovatio, Oceantec)
1.1. Interação com Unidade Embrapii
10) Divulgação e adesão a Chamadas e Editais para Inovação Tecnológica
10.1 Solicitação bolsas PIBIT via DIPESQ

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação  tecnológica  -  3.    Ampliar  o  quantitativo  de  bolsas  do  Programa
Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Tecnológica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de bolsas IT/ITI (anual) - Numérica (100.00) - 47.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Na Chamada  MAI/DAI  foram aprovadas  42  cotas  de  bolsa   ITI  Iniciação  Tecnológica  Industrial.   No  edital  EPEC 2020
houve  a  alocação  de  05  quotas  de  bolsa  específico  para  projetos  de  Inovação  tecnológicas,  assim  identificados  pelos
proponentes.  Total  de  47  cotas  para  IT.
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Meta

Aumento dos envolvidos com PI/TT

Descrição

1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação (eventos para capacitação em PI e TT).
1.2 Workshop para redação de patentes
1.3 Workshop sobre PI/TT

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  2.
Promover  a  cultura  sobre  propriedade  intelectual.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de capacitações em PI/TT (anual) - Numérica (100.00) - 2.00 - Não atendida
nro de discentes em capacitações PI/TT (anual) - Numérica (100.00) - Não informado - Aguardando resultado
nro de docentes em capacitações PI/TT (anual) - Numérica (100.00) - 117.00 - Atendida
nro de TAE's em capacitações PI/TT (anual) - Numérica (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Foi realizado o Workshop PI e TT na Interação Universidade Empresa, de abrangência Nacional , com 433 pessoas de
todo país 20% pessoas ligadas a FURG, em parceria com Programa TECHFUTURO da SCIT Secretaria de Inovação do
Estado do RS, INPI, PRH-Embrapii-iTec-FURG, trouxe como palestrantes  a Diretora de Inovação da CNI (GIane), INPI,
Embrapii, Secratário Lamb da SCIT e demais palestrantes. O outro evento realizado de PI/TT foi a Oficina de Software e
Patentes,  com  participação  de  37  pessoas.  O  total  de  117  docentes  registrado  no  indicador,  não  está  separado  em
discentes  e  TAEs.  É  necessário  ainda  a  criação  de  02  indicadores,  nro  de  profissionais  externos  a  FURG,  e  o  nro  de
empresários dos ambientes de inovação da FURG. Palestra ministrada Prof. Luciano: ANALISE DE INVESTIMENTOS E
FONTES DE FINANCIAMENTO com carga horária  estimada de 60 horas e  realizada no 2  semestre  de 2020.  Palestra
ministrada  por  Luciano  com  o  tema:  A  importância  da  Política  de  Inovação  nas  IES.  EDUTEC  -  EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA  22/09/2020.  Palestra  Luciano  sobre  propriedade  intelectual   para  o  Grupo  de  Pesquisa  do  EQA
19/11/2020 Palestra sobre propriedade intelectual para o Grupo de Pesquisa do Luis Fernandes Marins 28/08/2020 às 14
h. Palestra Luciano A capacitação em inovação em Propriedade Intelectual dos recursos humanos nas Universidades e
Instituições de Ensino conforme o Marco Legal de CTI: como fazer?
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Meta

Aumento dos pedidos de proteção

Descrição

1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação (eventos para capacitação em PI e TT).
1.2 Workshop para redação de patentes
1.3 Workshop sobre PI/TT

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  2.
Promover  a  cultura  sobre  propriedade  intelectual.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de pedidos de patente solicitados (anual) - Numérica (100.00) - 10.00 - Não atendida
valor monetário gasto com pedidos de patente (anual) - Numérica (10000.00) - 8581.00 - Atendida

Avaliação

Na Meta 1.2 foi realizada a Oficina de Software e Patente e na meta 1.3 foi realizado o Workshop de PI e TT na Interação
Universidade Empresa. Total gasto em gasto em taxas: R$ 4.683,00 Total em anuidades R$ 3.898,00
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Meta

Capacitação de habilidades e competências para interação com empresas

Descrição

1)   Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação
10) Divulgação e adesão a Chamadas e Editais para Inovação Tecnológica
10.3 Prospecção de recursos/bolsas para capacitação

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  1.    Criar  a  Agência  de  Inovação  para
autonomia  e  agilidade  na  interação  Universidade-Empresa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro bolsas de doutorado em empresas - Numérica (100.00) - 9.00 - Não atendida
nro bolsas de mestrado em empresas - Numérica (100.00) - 7.00 - Não atendida
nro de bolsas ITI (iniciação tecnológica industrial) com empresas - Numérica (100.00) - 42.00 - Parcialmente atendida
nro de discentes em projetos com empresas - Numérica (100.00) - Não informado - Aguardando resultado
nro de docentes em projetos com empresas - Numérica (100.00) - 10.00 - Não atendida

Avaliação

Essa meta visa preparar  discentes,  docentes,  TAEs e empresários da FURG, e profissionais  externos a FURG, para o
mundo do trabalho. Hoje apenas os dados dos projetos MAI/DAI e Unidade Embrapii são levantados nesse indicador. É
necessário  mapear  os  números  dos  projetos  das  UAs  que  interagem  com  empresas  através  do  SISDIT  que  está  em
desenvolvimento.  O  SISIDIT  deverá  puxar  essa  informação  do  SISIPROJ.    Hoje  o  SISIPROJ  não  apresenta  essas
informações.  A  seguir  as  seguintes  empresas  foram  contempladas  em  Chamadas  e  Editais  de  IT:  Edital  Cantelha  da
FAPERGS primeiro lugar da empresa Incubbada Terramares. Empresa Incubada Algasul tambem contemplada no Edital
Centalha.  e  MAI/DAI.  Empresa  Incubada  Auros  Robotics  contemplada  no  programa  Conecta  e  ABDI.  Empresa  Augen
contemplada Cliente Anjo e Caverna Digital contemplada MAI/DAI.  A Unidade Embrapii iTec-FURG Habilitou-se para o
Ciclo 3 Startups Chamada 03/2020 - Embrapii.

15 34/



Relatório de Metas da Unidade Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidação da infraestrutura física e virtual da Pró-Reitoria

Descrição

1. Manter atualizada a página eletrônica da PROPESP na web.
2.  Dar  suporte  ao  Repositório  Institucional,  ao  Sistema  Eletrônico  de  Editoração  de  Revistas  (SEER)  e  ao  Portal  de
Periódicos  da  FURG.
3. Consolidar a infraestrutura da INNOVATIO.
4. Contribuir para a consolidação da infraestrutura do OCEANTEC.
5. Consolidar a infraestrutura dos Centros Multiusuários vinculados à PROPESP.
6. Executar a manutenção dos equipamentos dos Centros Multiusuários.
7.  Criar  e  publicar  em  pagina  específica  os  equipamentos  multiusuários  lotados  fora  dos  Centros  Multiusuários  (CIA-
FURG  e  CEME-SUL)  e  das  coleções  disponíveis  no  CBS.
8. Implantar o sistema eletrônico de acesso aos Centros Multiusuários.
9. Criar a página do Centro de Biodiversidade Subtropical.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proiti/CGTI, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio à Publicação da Produção Acadêmica (Proexc)---Programa do PDI para Compartilhamento
de  Laboratórios  e  Equipamentos  multiusuários  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação
Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Infraestrutura  e  Segurança  Patrimonial  (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa -  1  -  Consolidar  a  pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento -  8.    Ampliar  o  uso compartilhado de
espaços físicos.
III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  9.    Fortalecer  o  Programa  de
Compartilhamento  de  Equipamentos  Multiusuários  (PROCEM).
III - Pesquisa - 3 - Qualificar a divulgação da produção científica - 1.   Consolidar o repositório institucional e adequá-lo às
normas internacionais de reconhecimento da publicação científica.
III  -  Pesquisa -  3  -  Qualificar  a  divulgação da produção científica  -  5.    Apoiar  a  publicação em periódicos impressos e
eletrônicos qualificados.
IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 5.   Apoiar as atividades da
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Innovatio).
IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  5.    Apoiar  as  atividades  do  Parque
Científico  e  Tecnológico  do  Mar  (Oceantec).
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.
IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ação executada - Numérica (9.00) - 7.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

1. A página eletrônica da PROPESP na web é constantemente atualizada, tendo uma bolsista de TI dedicada ao serviço.
2. A PROPESP disponibiliza 3 cotas de bolsa para atuarem no suporte local do Portal de Periódicos da FURG, bem como
gerencia o contrato com a empresa LEPIDUS Tecnologia, que mantém os periódicos na nuvem.
3. Não tem pessoas trabalhando no desenvolvimento dos sites e sistemas para INNOVATIO
4. Não tem pessoas trabalhando no desenvolvimento dos sites e sistemas para OCEANTEC
5. A PROPESP é responsável pela manutenção da infraestrutura dos Centros Multiusuários. O CEME-SUL e o CIA-FURG
encontram-se  consolidados,  sendo  que  no  CIA-FURG  novos  equipamentos  podem  ser  instalados  de
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acordo com a disponibilidade. A Infraestrutura do Centro de Biodiversidade Subtropical - CBS está sendo implantada; em
2020, foi feita a ligação com a rede de telefonia e de dados do Campus Carreiros. A inauguração do CBS foi adiada por
conta da pandemia de coronavírus.
6. Os serviços de manutenção dos equipamentos multiusuários estão sendo contratados na medida da disponibilidade de
recursos. Em 2020 foram executados serviços de manutenção no ICP-OES do Instituto de Oceanografia e o ICP-MS foi
transferido da EQA e instalado no CIA-FURG. O BET também foi objeto de manutenção. O RMN recebeu duas cargas de
hélio  líquido  além  das  cargas  regulares  de  nitrogênio  líquido.  A  bomba  de  vácuo  do  GC-MS/MS  foi  trocada  dentro  da
garantia  do  equipamento.  Com  recursos  obtidos  das  análises  de  amostras  foram  adquiridos  através  da  FAURG  dois
aparelhos  de  ar  condicionado  para  salas  com  equipamentos  quebrados.
7. A página dos equipamentos multiusuários está em processo de criação, ainda não concluído.
8. Não foi possível implantar o controle eletrônico de acesso aos Centros Multiusuários. No CBS será implantado sistema
de alarme, após o mesmo ser invadido e ter sua coleção paleontológica prejudicada.
9. Por conta da pandemia, houve a elaboração de um primeiro esboço da página do CBS, que ainda não foi lançada.
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Meta

Consolidação dos processos, regulamentos e INs de PI, TT, Uso de Espaços, Afastamento, Innovatio

Descrição

5) Finalizar documentos regulatórios conforme Política de Inovação e Tecnociência Solidária  (PITTS)
9) Adaptação dos processos da DIT - "de presenciais para online " - para mitigação de efeitos da pandemia. Ações online
de  combate  a  pandemia:  Bate  papo  sobre  seu  Negócio  (dois  programas  semanais  ,  ao  vivo  Canal  FURG-YOUTUBE ,
com foco  em pequenas  empresas  e  profissionais  autônomos)

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação  tecnológica  -  1.    Criar  e  implementar  a  Política  Institucional  de
Inovação  Tecnológica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual  de  desenvolvimento  e  implementação  das  normatizações  -  Porcentagem  (100.00)  -  50.00  -  Parcialmente
atendida

Avaliação

5) Devido a pandemia e não operacionalização do Comitê de Inovação e TS, as IN de Pi e TT estão aguardando análise.
Regimento da INNOVATIO  e OCEANTEC também aguardam formação do Comitê de Inovação.

9) Os seguintes processos são realizados VIA DIGITAL devido a pandemia:

- pedido de reconhecimento do EJ
- pedidos de proteção de propriedade Intelectual
- solicitação de pagamento de GRUs
- respostas as exigências técnicas do INPI
- pré-incubação
- assistência aos incubados
- assistências aos pesquisadores
- reuniões semanais de equipe, coordenadores e comitês diretivos Innovatio e Oceantec
- lives semanais de assessoria a empresários da cidade
- capacitações de empreendedorismo
- capacitações de PI e TT
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Meta

Divulgação da oferta tecnológica da Universidade e da demanda tecnológica das empresas através de sites institucionais

Descrição

8) Desenvolver o SISDIT, portifólio, vitrine
8.4   Desenvolvimento de site/recurso digital que receba desafios tecnológicos das empresas que desejam se relacionar
com a Universidade

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  2.    Mapear  a  oferta  da  capacidade
tecnológica  da  Universidade  e  a  demanda  das  empresas  e  indústrias  da  região.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual de desenvolvimento dos sistemas/sites - Porcentagem (100.00) - 20.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Não estão sendo desenvolvidos o SISDIT, portifólio, vitrine.
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Meta

Documentação e normatização de atividades

Descrição

1. Revisar e gerenciar os procedimentos para afastamento de capacitação dos servidores.
2. Revisar e atualizar o Catálogo da pós-graduação.
3. Criar o catálogo do estudante estrangeiro da pós-graduação.
4. Coordenar e acompanhar a execução do projeto de internacionalização CAPES/PRINT.
5. Normatizar os estágios não obrigatórios na pós-graduação.
6. Elaborar e implementar edital de apoio à mobilidade discente da pós-graduação.
7. Elaborar e implementar edital de seleção institucional de doutorado sanduíche no exterior 2020.
8. Elaborar e implementar os editais previstos no projeto CAPES PrInt (doutorado sanduiche, professor visitante junior e
senior).
9. Propor plano estratégico da pós-gradação stricto sensu.
10. Aprovar as normas para a revalidação de diplomas de pós-graduação.
11. Revisar e aprovar as normas para realização de dupla titulação e cotutela.
12. Qualificar os processos de acompanhamento e de avaliação dos cursos de especialização e das residências.
13. Elaboração do Plano de Contingência- COVID-19- PROPESP  FURG
14. Criação das Comissões Acadêmicas da Pós-graduação Stricto e Lato Sensu no âmbito do Plano de Contingência da
FURG em razão da pandemia de COVID19.
15. Elaboração de instrumento para avaliação dos perfil de acesso e infraestrutura digital de estudantes e professores da
pós-graduação lato e stricto sensu.
16. Elaboração do plano de retomada das atividades da pós-graduação no contexto da pandemia COVID-19.
17. Revisão das INs e demais normas em virtude das demandas decorrentes da pandemia.
18. Atualizar as normas do Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - ProCEM.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)---Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)-
--Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pesquisa  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação
(Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  -  13.    Ampliar  a
captação de professores visitantes estrangeiros e pesquisadores em estágio pós-doutoral nos cursos de Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 15.   Criar política
institucional para capacitação docente em estágio pós-doutoral.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 16.   Fortalecer a
mobilidade acadêmica no país e exterior.
II  - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  5.    Aumentar  a
visibilidade científico-acadêmica e a  internacionalização dos Programas de Pós-Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  os  cursos  de  Pós-Graduação  lato  sensu  -  1.    Qualificar  os
processos  de  acompanhamento  e  de  avaliação  dos  cursos  de  especialização  e  residências.
III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  9.    Fortalecer  o  Programa  de
Compartilhamento  de  Equipamentos  Multiusuários  (PROCEM).
IV  -  Inovação  Tecnológica  -  1  -  Promover  a  inovação  tecnológica  -  1.    Criar  e  implementar  a  Política  Institucional  de
Inovação  Tecnológica.
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IV  -  Inovação  Tecnológica  -  4  -  Fortalecer  a  interação  Universidade-Empresa  -  5.    Apoiar  as  atividades  do  Parque
Científico  e  Tecnológico  do  Mar  (Oceantec).
VIII  -  Gestão de Pessoas - 4 -  Ampliar a formação continuada dos servidores -  2.    Revisar a política de capacitação e
qualificação dos servidores técnico-administrativos em educação.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 5.   Ampliar a qualificação dos servidores
em nível de Pós-Graduação.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.
XIII  -  Gestão Institucional -  6 - Desenvolver ações estratégicas de interesse regional e nacional -  2.   Apoiar os Órgãos
Públicos e a Sociedade Civil  Organizada, com ações e projetos de interesse regional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ação executada - Numérica (18.00) - 14.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

1.   Revisar e gerenciar os procedimentos para afastamento de capacitação dos servidores.
Nos  processos  de  solicitação  de  afastamento  foi  acrescentado  no  formulário  que,  após  a  homologação  da  reitora,  o
processo  retorna  a  Progep  para  inserir  no  SISTEMAS  FURG  perfil  servidor  e  informado  ao  SIGEP  do  afastamento.
2. Revisar e atualizar o Catálogo da pós-graduação.
Revisado e atualizado o Catálogo da Pós-Graduação. Foram acrescentados os novos cursos: Ambientometria, Educação
em Ciências,  Psicologia,  Mestrado Profissional  em Administração Pública em Rede Nacional,  Mestrado Profissional  em
Ensino de Ciências Exatas.
Todas as alterações foram realizadas nos três idiomas (português, inglês e espanhol).
O  Catálogo  está  disponível  em:  https://propesp.furg.br/images/arquivos_propesp/pos_graduacao/2020/catlogo-pg-furg-
2020.pdf
3. Criar o catálogo do estudante estrangeiro da pós-graduação.
Criação  do  catálogo  do  estudante  estrangeiro  da  pós-graduação  disponível  em:
https://propesp.furg.br/images/arquivos_propesp/pos_graduacao/2020/Documentos/Guia_do_Estudante_Estrangeiro335.
pdf
As versões do Guia em inglês e em espanhol estão sendo diagramadas pela  PROEXC;
4. Coordenar e acompanhar a execução do projeto de internacionalização CAPES/PRINT.
Participação  em reuniões  promovidas  pela  CAPES,  realização  de  reuniões  internas  do  Comitê  gestor  e  elaboração  de
relatório.
5. Normatizar os estágios não obrigatórios na pós-graduação.
Ação não implementada.
6. Elaborar e implementar edital de apoio à mobilidade discente da pós-graduação.
Ação não realizada em virtude da pandemia COVID-19
7. Elaborar e implementar edital de seleção institucional de doutorado sanduíche no exterior 2020.
Edital  elaborado  e  disponibilizado  no  seguinte  endereço:
https://propesp.furg.br/images/arquivos_propesp/editais_internos/2020/EDITAL_PDSE_DE_SELECAO_INSTITUCIONAL_
2020.pdf
8. Elaborar e implementar os editais previstos no projeto CAPES PrInt (doutorado sanduíche, professor visitante júnior e
sênior).
Acompanhamento  das  seleções  de  PDSE  (elaboração  de  edital,  acompanhamento  das  classificações  e  indicações).
Houve  a  necessidade  de  alteração  do  período  de  realização  dos  PDSEs  passando  de  2020  para  2021,  devido  a
pandemia.  Outras  ações  previstas  não  foram  realizadas  e  foram  prorrogadas  para  2021.
9. Propor plano estratégico da pós-gradação stricto sensu.
Foi  constituída  comissão  composta  por  coordenadores  dos  cursos  de  pós-graduação  com  a  finalidade  de  propor  o
planejamento  estratégico  da  pós-graduação  da  FURG  e  orientações  para  a  elaboração  do  planejamento  estratégico  e
autoavaliação  dos  programas  de  pós-graduação.  Planejamento  estratégico  disponível  no  seguinte  endereço:
https://propesp.furg.br/images/arquivos_propesp/pos_graduacao/2020/Documentos/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_F
INAL.pdf
10. Aprovar as normas para a revalidação de diplomas de pós-graduação.
O documento foi concluído pela PROPESP, mas encontra-se em avaliação em outras instâncias da FURG.
11. Revisar e aprovar as normas para realização de dupla titulação e cotutela.
Ação  concluída:  DELIBERAÇÃO  Nº  027/2020,  disponível  em:
https://conselhos.furg.br/deliberacoes/coepea/pleno/2020/deliberacao-027-2020
12. Qualificar os processos de acompanhamento e de avaliação dos cursos de especialização e das residências.
Ação não realizada.
13. Elaboração do Plano de Contingência- COVID-19- PROPESP  FURG
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em-virtude-da-pandemia-do-covid-19
14. Criação das Comissões Acadêmicas da Pós-graduação Stricto e Lato Sensu no âmbito do Plano de Contingência da
FURG em razão da pandemia de COVID19.
Ação concluída. Portarias n. 0902/2020 e n. 0782/2020.
15. Elaboração de instrumento para avaliação dos perfil de acesso e infraestrutura digital de estudantes e professores da
pós-graduação lato e stricto sensu.
Instrumento criado e validado pela CPG, COLASE E COREMU. O instrumento foi aplicado para os cursos presenciais e
seus resultados analisados pelas Comissões Acadêmicas da Pós-graduação Stricto e Lato Sensu no âmbito do Plano de
Contingência  da  FURG  em  razão  da  pandemia  de  COVID19.  Os  dados  analisados  estão  disponíveis  em:
https://propesp.furg.br/pt/pos-graduacao/documentos-ppg
16. Elaboração do plano de retomada das atividades da pós-graduação no contexto da pandemia COVID-19.
A elaboração do plano de retomada envolveu orientações sobre os exames de proficiência,  realização dos estágios de
docência  não  presencial,  realização  de  bancas  não  presenciais,  alteração  nos  modelos  de  seleção  para  ingresso  de
alunos  regulares,  alteração nos  procedimentos  das  comissões  de  heteroidentificação de  seleção,  criação de  perfis  nos
Sistemas FURG e AVAFURG e reestruturação do  calendário  acadêmico  da  pós-graduação diferente  da  graduação.
17. Revisão das INs e demais normas em virtude das demandas decorrentes da pandemia.
A revisão da IN n. 04/2019, que dispõe sobre a seleção de estudantes às vagas do Programa de Ações Afirmativas para
negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nos cursos de Pós-Graduação lato sensu e
stricto sensu da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, encontra-se em andamento.
18- Criação do edital de auxílio digital para os estudantes da pós-graduação em função da COVID-19.
19. As normas do ProCEM não foram revisadas.
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Meta

Execução da pré-incubação integrada a Graduação e Pós-Graduação

Descrição

4) Executar o programa de pré-incubação

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 2.   Ampliar as ações de
empreendedorismo e incubação de empresas nos cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de projetos de pré-incubação (anual) - Numérica (10.00) - 10.00 - Atendida

Avaliação

Os  10  projetos  de  pré-incubação  realizados  em  2020  foram  apresentados  no  evento  do  SEBRAE-RS  -  Demoday,
Programa START do SEBRAE-RS. O Programa de pré-incubação é uma parceira SEBRAE/SementeNegócios/FURG.1)
Pré-incubação envolvendo 10 projetos e 28 pessoas, em parceria com Programa START do SEBRAE/RS     2) Mais 4
empresas selecionadas para incubação em 2020 totalizando 8 empresas
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Meta

Incentivo a criação de EJs em todas UAs

Descrição

1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação
1.7 Reuniões e eventos com UA's e EJ's para incentivo a criação de EJs nas UA's

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 4.   Fortalecer as atividades
das Empresas Juniores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de empresas juniores credenciadas - Numérica (20.00) - 10.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Não foram realizadas ações de incentivo a criação de novas EJs, apenas dado atendimento as existentes.
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Meta

Monitoramento e registro dos indicadores através do sistemas FURG

Descrição

8) Desenvolver o SISDIT, portifólio, vitrine
8.1. Implementar via NTI o SISDIT (sistema de registro e acompanhamento das ações e indicadores da DIT-Innovatio)

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 1 - Promover a inovação tecnológica - 5.   Criar um sistema de informação institucional para
cadastro e gerenciamento de ações de inovação tecnológica.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual de desenvolvimento do SISDIT - Porcentagem (100.00) - 20.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Não estão sendo monitorados os dados devido aos sistemas SISDIT, Portifolio, Vitrine, não estarem prontos.
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Meta

Oferta de disciplinas de empreededorismo e inovação na Grad e Pós-grad

Descrição

7) Promover a criação de disciplinas de empreendedorismo e inovação para Graduação e Pós-Graduação

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 3.   Estimular a criação de
disciplinas sobre empreendedorismo e inovação tecnológica em cursos de graduação e Pós-Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro  de  disciplinas  de  empreendedorismo/inovação  na  graduação  -  Numérica  (10.00)  -  Não  informado  -  Aguardando
resultado
nro de disciplinas de empreendedorismo/inovação na pós-graduação - Numérica (10.00) - Não informado - Aguardando
resultado

Avaliação

Estes  indicadores  devem  ser  puxados  por  filtros  do  sistema  acadêmico  ,  que  hoje  não  existem.  Disciplinas  de  pós-
graduação trabalham com temas de inovação e empreendedorismo mas não são facilmente identificadas pq não estão
descritas no nome da disciplina e sim nos conteúdos ministrados.  A proposta é fazer uma chamada as UA's e PPGs para
proposição de um MOOC de Inovação que poderá ser ofertado para graduação e pós.
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Meta

Organização e participação em eventos

Descrição

1. Organizar o Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o Encontro de Pós-Graduação (EPG) dentro da programação da
Mostra da Produção Universitária (MPU).
2. Organizar a Feira de Inovação Tecnológica (FITec).
3.  Promover  workshops  entre  os  pesquisadores  da  Universidade  e  instituições  e/ou  empresas  parceiras  a  fim  de
prospectar  potencialidades  de  desenvolvimento  de  pesquisas  conjuntas.
4. Organizar a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, a Semana Global de Empreendedorismo e o SummerSchool
para promover o empreendedorismo.
5. Realizar eventos de empreendedorismo, propriedade intelectual e inovação tecnológica.
6. Participar de eventos representando a FURG.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Empreendedorismo  e  Inovação  Tecnológica  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na
Pesquisa  (Propesp)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação  (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  6.    Estimular  a
integração entre  os  cursos  de  Pós-Graduação e  Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu -  7.    Estimular  a
integração das  atividades  desenvolvidas  na  Pós-Graduação com as  demandas da  sociedade.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 12.   Estimular a captação de recursos
externos para pesquisa.
III - Pesquisa - 3 - Qualificar a divulgação da produção científica - 2.   Promover eventos científicos de relevância regional,
nacional e internacional.
III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  4.    Ampliar  a  visibilidade  das  ações  de  pesquisa
institucional  em  âmbito  regional,  nacional  e  internacional.
IV  -  Inovação  Tecnológica  -  2  -Promover  a  transferência  de  tecnologia  e  a  proteção  da  propriedade  intelectual  -  2.
Promover  a  cultura  sobre  propriedade  intelectual.
IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 2.   Ampliar as ações de
empreendedorismo e incubação de empresas nos cursos de Graduação e Pós-Graduação.
IV - Inovação Tecnológica - 4 - Fortalecer a interação Universidade-Empresa - 3.   Prospectar oportunidades de fomento
para projetos de interação Universidade-Empresa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ação executada - Numérica (6.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

1. A PROPESP estes desde março/2020 à frente da organização da 19a. MPU, realizada pela primeira vem em formato
totalmente virtual. A MPU teve ampla adesão da comunidade universitária, com 1500 trabalhos inscritos e 1300 trabalhos
efetivamente apresentados na plataforma Moodle. Relatório detalhado sobre as dificuldades, erros e acertos deste evento
inédito  foi  elaborado  visando  subsidiar  eventos  semelhantes  no  futuro  e  para  a  eventual  inclusão  deste  formado  ao
formato presencial tradicional. 2) A Feira de Inovacão Tecnológica não foi realizada devido a pandemia. 3) Foi realizado
um Workshop de prospeção de empresas para participação em chamada conjunta, 18 empresas particparam, 12 foram
contempladas  do  MAI/DAI.  4)  Foi  realizaod  durante  a  Semana  Global  o  Evento  UP  -  Unindo  Pesrpectivas  junto  a  CC,
SCDL,  SEBRAE,  Tecon,  WilsonSons 5)  Foram realizados  02  eventos  de  PI  e  TT,  12  de  empreendedorismo e  48  lives
com  empreendedores.  6)  Participação  Curso  Intensivo  de  Agregação  Pedagógica  para  Docentes  Universitários  da
Universidade Óscar Ribas - Angola, ministrando a disciplina: Empreendedorismo Acadêmico/Educacional (Carga horária:
4  h),  Participaçào  no  Workshop  com  Empresas  do  INOVA-RS,  Participação  nas  Reuniões  do
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Inova-rs,  Participação  na  Visita  Virtual  dos  NITs,  Participação  no  Demoday-SEBRAE,  Participação  nas  reuniões  da
REGINP, participação no evento 30 ANPROTEC, PArticipação na Semana da Inovaçào - ENAP, Participação no evento
da  ANPEI,  Participação  na  Cerimonia  de  crendenciamento  da  FURG  como  Unidade  Embrapii,  Pariticpação  Live
Oceantec-Talks, Corporate Innovation: Indústria 4.0, Participacao no Startup Day 2020, Empreendedorismo no Currículo
Escolar - Como fazer? , Quintas da Inovação com o Tema Propriedade Intelectual e Inovação promovido pela Fundação
Parque Tecnológico da Paraíba e pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI, Participação no Open Innovation
BR NOVO NORMAL, no evento GESTÃO DA INOVAÇÃO, promovido junto a Unopar, TECNOLOGIA, DIREITO DIGITAL
E PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITO, ÉTICA E PROPRIEDADE INTELECTUA, Participação no III  Workshop de
Gestão da Inovação FORTEC Nordeste - Edição João Pessoa e São Luiz, realizado online, nos dias 20 e 21 de agosto de
2020. Participação no ebento EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO com carga horária estimada de 60 horas e realizada
no 2 semestre de 2020, e no evento PROCESSO DA CRIATIVIDADE com carga horária estimada de 60 horas e realizada
no 2 semestre de 2020.
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Meta

Qualificação da pesquisa institucional

Descrição

1.  Elaborar  e  divulgar  Editais  para  classificação  de  projetos  de  iniciação  científica  e  de  iniciação  tecnológica
(EPEC/FURG,  FAPERGS  e  CNPq).
2.  Simplificar  o  processo  de  inscrição,  avaliação  e  classificação  dos  projetos  submetidos  para  os  Editais  de  bolsas  de
iniciação  científica  e  de  iniciação  tecnológica  (EPEC/FURG,  FAPERGS e  CNPq).
3.  Supervisionar  o  processo  de  avaliação  e  de  classificação  dos  projetos  submetidos  para  os  Editais  de  bolsas  de
iniciação  científica  e  de  iniciação  tecnológica  (EPEC/FURG,  FAPERGS  e  CNPq).
4.  Elaborar,  divulgar  e supervisionar  o processo de avaliação o Edital  CNPq Prêmio Destaque na Iniciação Científica e
Tecnológica.
5. Aumentar a participação dos projetos da FURG no Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq.
6.  Supervisionar o processo de avaliação e de classificação do Prêmio Destaque CIC e Prêmio Jovem Pesquisador do
CIC-FURG em cada uma das áreas do conhecimento,  dentro da Mostra de Produção Universitária -  FURG.
7. Realizar a avaliação externa do Programa Institucional Bolsas de IC e IT.
8. Gerenciar o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq - DGP/CNPq
9.  Gerenciar  o  cadastro  de  projetos  de  pesquisa  no  SISPROJ,  integrando  a  outras  plataformas  e  procedimentos
institucionais.
10. Coordenar as propostas de projetos institucionais visando a captação de recursos para infraestrutura de pesquisa.
11. Auxiliar o credenciamento de unidades de pesquisa em agências de fomento.
12. Orientar, normatizar e gerenciar o acesso ao patrimônio genético.
13. Incentivar e apoiar iniciativas de pesquisa e de enfrentamento à Pandemia de COVID-19.
14. Organizar a retomada das atividades de pesquisa com segurança, diante da epidemia de COVID-19.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 1.   Mapear e avaliar as atividades de
pesquisa.
III  - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 10.   Promover a integração entre os
pesquisadores dos diferentes campi.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 11.   Buscar a ampliação do quantitativo
de bolsas do programa institucional de iniciação científica.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 12.   Estimular a captação de recursos
externos para pesquisa.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 2.   Incentivar ações de pesquisa que
reforcem a relação da Universidade com os demais setores da sociedade.
III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  3.    Incentivar  ações  de  pesquisa
voltadas  ao  desenvolvimento  institucional.
III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  4.    Criar  condições  para  o
desenvolvimento  de  grupos  de  pesquisa  e  interação  entre  eles.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 5.   Incentivar a participação dos grupos
de pesquisa em projetos institucionais.
III - Pesquisa - 1 - Consolidar a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento - 6.   Promover a integração do servidor
docente recém-doutor ou recém-concursado com os grupos de pesquisa e cursos de Pós-Graduação.
III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  7.    Incentivar  a  participação
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dos servidores técnicos administrativos em educação (TAEs) na pesquisa.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 1.   Capacitar a comunidade universitária para atuar na pesquisa.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 2.   Qualificar a produção científica.
III  -  Pesquisa  -  2  -  Qualificar  a  Pesquisa  -  3.    Incentivar  a  troca  de  experiências  entre  os  pesquisadores  intra  e
interinstitucionais.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 4.   Estabelecer parcerias, nacionais e internacionais, sobre temas de relevância
ambiental, social, científica e tecnológica.
III - Pesquisa - 2 - Qualificar a Pesquisa - 5.   Incentivar pesquisas interdisciplinares e colaborativas na instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ação executada - Numérica (14.00) - 12.00 - Atendida

Avaliação

1.  Editais  de  iniciação  científica  e  de  iniciação  tecnológica  (EPEC/FURG,  FAPERGS  e  CNPq)  foram  elaborados  para
concorrer aos editais externos - FAPERGS e CNPq e executados internamente, com ampliação no quantitativo de quotas
somando os vários editais.
2. Os processos de inscrição dos proponentes aos editais permaneceram os mesmos.
3. Foi realizada a avaliação e classificação dos projetos submetidos para os Editais de bolsas de iniciação científica e de
iniciação tecnológica (EPEC/FURG, FAPERGS e CNPq).
4. Por demanda dos estudantes e devido ao isolamento social imposto pela Pandemia, a avaliação dos trabalhos no CIC-
MPU  visando  participação  no  Edital  CNPq  Prêmio  Destaque  na  Iniciação  Científica  e  Tecnológica,  foi  suspenso  pela
Comissão  Organizadora.
5. Avaliação suspensas devido à Pandemia
6. Avaliação suspensas devido à Pandemia.
7. Foi realizada a avaliação externa do Programa Institucional Bolsas de IC e IT por pesquisador convidado, que assistiu
virtualmente à MPU.
8. O Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq - DGP/CNPq foi atualizado, conforme demanda dos pesquisadores.
9. As demandas relativas ao SISPROJ foram atendidas e implementou-se a aba Relatórios de projetos nesta plataforma.
10. Houve auxílio aos pesquisadores para participação em editais, em especial voltados ao enfrentamento à COVID-19,
mas os editais maiores não tiveram participação ou não foram lançados me 2020.
11. Não houve demanda das Unidades acadêmicas para credenciamento.
12. As demandas associadas ao patrimônio genético foram atendidas.
13.  Diversas  iniciativas  de  enfrentamento  à  COVID  e  de  elaboração  de  protocolos  de  segurança  foram  realizados,
conforme  descrito  em  outras  metas.
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Meta

Qualificação de empresas e empresários da INNOVATIO

Descrição

1) Programa de formação de RH para empreendedorismo e inovação
1.8 Eventos/oficinas/cursos para capacitação de empresas e empresários da Innovatio

3) Programa de Incubação de empresas
3.1 Operacionalização da Chamada de Fluxo contínuo para incubação de empresas
3.2 Operacionalização de projeto com apoio SEBRAE para mentorias, monitoramento e planejamento

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV - Inovação Tecnológica - 3 - Fortalecer o empreendedorismo e a incubação de empresas - 5.   Apoiar as atividades da
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Innovatio).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nro de docentes atuando na Innovatio (ativo/anual) - Numérica (10.00) - 4.00 - Parcialmente atendida
nro de empresas graduadas (total) - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
nro de empresas incubadas (anual) - Numérica (10.00) - 4.00 - Parcialmente atendida
nro de empresas incubadas (total) - Numérica (10.00) - 8.00 - Parcialmente atendida
nro de empresas/projetos com fomento externo oriundo de editais - Numérica (10.00) - 4.00 - Parcialmente atendida
nro de mentores atuando na Innovatio (ativo/anual) - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
nro de spinoffs na Innovatio - Numérica (10.00) - 2.00 - Parcialmente atendida
nro de TAEs atuando na Innovatio (ativo/anual) - Numérica (10.00) - 2.00 - Parcialmente atendida
nro postos de trabalho na Innovatio (anual) - Numérica (100.00) - 9.00 - Não atendida
taxa de ocupação da Innovatio - Porcentagem (100.00) - 80.00 - Parcialmente atendida
valor  monetário  arrecadado  pela  Innovatio  das  empresas  incubadas  (anual)  -  Numérica  (100000.00)  -  5052.86  -  Não
atendida
valor monetário arrecado pela Innovatio de fontes externas (anual) - Numérica (100000.00) - 96670.00 - Atendida

Avaliação

1) Bate papo da INNOVATIO - 5 lives com empreendedores convidados abordando temas específicos, carga horária de 1
hora  cada  encontro  (média  de  8  participantes  incubados  e  pré-incubados  por  evento)   2)  Contemplação  no  Edital
SEBRAE/RS de estímulo a incubadoras de empresas - R$ 75.000,00      3) Programa START SEBRAE /RS aporte de R$
21.670,00 4) Furg-Innovatio habilitadas para o Ciclo 2 - Startup - Chamada Embrapii.
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Meta

Qualificação e expansão dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

Descrição

1. Apoiar a criação de cursos de Pós-Graduação lato sensu em todos os campi.
2. Apoiar a manutenção dos cursos de Pós- Graduação lato sensu já existentes.
3. Criar sistema de acompanhamento e de avaliação para os cursos lato sensu e residências.
4. Implementar cotas de ações afirmativas nos cursos de residência médica.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Ações Afirmativas (Prae)---Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  os  cursos  de  Pós-Graduação  lato  sensu  -  1.    Qualificar  os
processos  de  acompanhamento  e  de  avaliação  dos  cursos  de  especialização  e  residências.
II - Ensino de Pós-Graduação - 3 - Ampliar e qualificar os cursos de Pós-Graduação lato sensu - 2.   Integrar os cursos de
Pós-Graduação e Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 3 - Ampliar e qualificar os cursos de Pós-Graduação lato sensu - 3.   Estimular a criação
de cursos com as demandas da sociedade em todos os campi.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  3  -  Ampliar  e  qualificar  os  cursos  de Pós-Graduação lato  sensu -  4.    Criar  política  de
captação de recursos  para  os  cursos.
VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 6.   Promover a equidade de condições
de acesso e permanência aos estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ação executada - Numérica (4.00) - 3.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

1, Criado o curso de especialização Educação para a Sexualidade EAD.
2.   Apoiar a manutenção dos cursos de Pós- Graduação lato sensu já existentes.
O  apoio  de  deu  na  adequação  dos  aspectos  normativos  já  informados,  levantamento  das  demandas  em  virtude  da
pandemia  COVID-19,  adequação  dos  calendários  dos  cursos  EAD  e  presenciais  em  virtude  da  COVID-19,  reuniões
mensais  do  COLASE,  entre  outros  aspectos.
3.   Criar sistema de acompanhamento e de avaliação para os cursos lato sensu e residências.
Ação não realizada.
4.   Implementar cotas de ações afirmativas nos cursos de residência médica.
Realizadas  reuniões  com as  coordenações  de  curso  no  início  de  2020  e  encaminhamento  de  sugestões  de  editais  de
outras  universidades.
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Meta

Qualificação, internacionalização e ampliação da Pós-Graduação stricto sensu

Descrição

1.  Auxiliar  a  elaboração  de  propostas  de  novos  cursos  de  mestrado  e  doutorado,  especialmente  nos  campi  da  FURG
(SLS  e  SVP)..
2. Qualificar a infraestrutura física destinada à internacionalização.
3. Receber e acompanhar os estudantes do Convênio PAEC-GCUB-OEA e PROAFRI.
4. Elaborar e implementar edital de seleção institucional de doutorado sanduiche no exterior e de mobilidade discente.
5. Elaborar e implementar os editais previstos no projeto CAPES PrInt (doutorado sanduiche, professor visitante junior e
senior).
6. Propor plano estratégico da pós-gradação stricto sensu.
7. Propor a organização do processo de autoavaliação da pós-graduação.
8. Realizar o curso de capacitação para preenchimento da Plataforma Sucupira.
9. Criar e coordenar  o Comitê Sucupira para avaliação dos relatórios anuais de coleta de dados da pós-graduação.

Unidade Responsável

Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Unidades Envolvidas

C3,  Campus  SLS,  Campus  SVP,  EE,  EEnf,  EQA,  FaDir,  FaMed,  Gab/ReIInter,  ICB,  ICEAC,  ICHI,  IE,  ILA,  IMEF,  IO,
Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Consolidação  dos  Campi  fora  do  município  de  Rio  Grande  (Gab)---Programa  do  PDI  para
Excelência  da  Gestão  (Gab)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação  (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 1.   Fortalecer os
programas institucionais de apoio à qualificação dos cursos.
II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 10.   Qualificar a
atuação docente para ingresso e permanência nos Programas de Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 11.   Fortalecer a
gestão da Pós-Graduação.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  1  -  Buscar  a  excelência  dos  cursos  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  -  13.    Ampliar  a
captação de professores visitantes estrangeiros e pesquisadores em estágio pós-doutoral nos cursos de Pós-Graduação.
II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 -  Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 14.   Estimular a
participação dos docentes em comissões ou comitês científicos associados à Pós-Graduação.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 15.   Criar política
institucional para capacitação docente em estágio pós-doutoral.
II - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 16.   Fortalecer a
mobilidade acadêmica no país e exterior.
II  -  Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 17.   Qualificar a
infraestrutura dos cursos de Pós-Graduação.
II  -  Ensino de Pós-Graduação -  1  -  Buscar  a  excelência  dos cursos de Pós-Graduação stricto  sensu -  2.    Criar  novos
programas institucionais  de apoio  à  qualificação permanente  dos cursos.
II  - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.
II - Ensino de Pós-Graduação - 2 - Ampliar a oferta de cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 1.   Articular iniciativas
para a criação de cursos de Pós-Graduação stricto sensu em todos os campi.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  2  -  Ampliar  a  oferta  de  cursos  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  -  3.    Qualificar  os
Programas  de  Pós-Graduação  visando  à  criação  de  cursos  de  doutorado.
II - Ensino de Pós-Graduação - 2 - Ampliar a oferta de cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 4.   Articular iniciativas
para a criação de cursos de mestrado e doutorado profissionais.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  5  -  Ampliar  a  inserção  da  Universidade  no  cenário  Internacional  -  3.    Expandir  os
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intercâmbios com universidades e organismos internacionais.
XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ação executada - Numérica (9.00) - 8.00 - Atendida

Avaliação

1.  Auxiliar  a  elaboração  de  propostas  de  novos  cursos  de  mestrado  e  doutorado,  especialmente  nos  campi  da  FURG
(SLS  e  SVP).
Criação do curso de mestrado Sistemas e Processos Agroindustriais em SAP.
2.   Qualificar a infraestrutura física destinada à internacionalização.
Não registrado.
3.   Receber e acompanhar os estudantes do Convênio PAEC-GCUB-OEA e PROAFRI.
Não  foi  reeditado  o  edital  PROAFRI  gerenciado  pelo  CCUB.  No  Edital  Bolsas  Brasil,  foram  ofertadas  5  vagas  de
mestrado, em virtude da redução das bolsas concedidas pela CAPES aos Programas. Uma das vagas não foi preenchida
em virtude das dificuldades na obtenção de visto decorrentes da pandemia COVID-19. Foram prorrogadas as bolsas dos
estudantes-convênio e concedidos auxílios para a permanência dos estudantes em virtude das dificuldades de retorno ao
país por conta da COVID-19.
4.   Elaborar e implementar edital de seleção institucional de doutorado sanduiche no exterior e de mobilidade discente.
Edital lançado, conforme já informado.
5.   Elaborar e implementar os editais previstos no projeto CAPES PrInt (doutorado sanduÍche, professor visitante júnior e
sênior)
No  ano  de  2020  elaborado  e  lançado  apenas  o  Edital  Nº  07-2020  -  PrInt-FURG -  Bolsas  de  Doutorado  Sanduíche  no
Exterior  para  a  implementação  em 2021.
6.   Propor plano estratégico da pós-gradação stricto sensu.
Ação implementada, conforme já informado.
7.   Propor a organização do processo de autoavaliação da pós-graduação.
Ação implementada, vinculada ao Planejamento estratégico.
8.   Realizar o curso de capacitação para preenchimento da Plataforma

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Propesp
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

25Total de metas apresentadas:
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Meta

01 - Elaborar proposta do plano de prevenção do patrimônio e memória da Universidade para acervos arquivísticos.

Descrição

a)   Realizar o levantamento dos itens necessários à elaboração de um plano de prevenção do patrimônio e memória da
Universidade para acervos arquivísticos;
b)   Elaborar a proposta do plano de prevenção;
c)   Encaminhar proposta à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC).
RESPONSÁVEL: ARQUIVO GERAL

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

VI  -  Cultura  -  3  -  Preservar  o  patrimônio  cultural  sob  responsabilidade  da  Universidade  -  1.    Elaborar  o  plano  de
preservação  do  patrimônio  e  memória  da  Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Proposta elaborada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido  ao  Covid-19  não  foi  possível  realizar  visitas  nas  unidades,  o  que  prejudicou  uma  pesquisa  mais  aprofundada
sobre  a  realidade  da  Universidade,  inviabilizando  assim  o  levantamento  do  material  necessário  para  elaboração  da
proposta  no  presente  ano,  mas  é  uma  das  metas  para  quando  as  atividades  retornarem  a  sua  normalidade.
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Meta

02 - Elaborar curso de capacitação em gestão documental para Secretarias.

Descrição

a)   Elaborar um projeto de capacitação para as secretarias da Instituição observando as demandas;
b)   Encaminhar para a Coordenação de Formação Continuada (CFC) da PROGEP;
c)   Elaborar o material didático dos cursos de capacitação, palestras ou workshops para ministrá-los de forma presencial
junto à PROGEP e/ou a distância junto à SEAD;
d)   Definir cronograma de realização;
RESPONSÁVEL: ARQUIVO GERAL

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Progep, Sead

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projeto elaborado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A proposta está em fase de conclusão, pretende-se verificar junto à PROGEP a possibilidade de apresentar o Programa
Permanente de Capacitação em Gestão Documental e tão logo seja possível, iniciar a aplicação do curso.
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Meta

03 - Elaborar proposta do Sistema de Arquivos da FURG (SIARQ/FURG).

Descrição

a)   Realizar o levantamento dos itens necessários à elaboração de um Sistema de Arquivos para a Universidade Federal
do Rio Grande - FURG;
b)   Elaborar a proposta do Sistema de Arquivos;
c)   Encaminhar a proposta à Reitoria.
RESPONSÁVEL: ARQUIVO GERAL

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 4.   Implementar o Sistema de Arquivos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Proposta elaborada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A proposta do Sistema de Arquivos da FURG foi elaborada pela equipe do Arquivo Geral e encaminhada por e-mail para
apreciação da PROPLAD e para o atual Vice-Reitor.
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Meta

04 - Melhorar as relações e procedimentos com a Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Descrição

a)   Elaborar procedimentos para melhorar a emissão de certidão do ISS de Rio Grande;
b)   Elaborar procedimentos para o acolhimento e resposta de notificações.
RESPONSÁVEL: DAFC

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de solicitações efetuadas - Numérica (100.00) - 11.00 - Não atendida

Avaliação

Foram emitidas 01 solicitação para emissão de certidão, em função do acompanhamento antecipado das notificações e
10 para resposta a intimações/notificações.
Com a pandemia de COVID19, os prazos de resposta estão sendo prorrogados.

4 44/



Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

05 - Melhorar procedimentos para o atendimento de bolsistas.

Descrição

a)   Reiterar ao NTI a necessidade da utilização do sistema SISBOLSAS para auxiliar na emissão de listas de credores;
b)    Sugerir  e  evidenciar  a  necessidade  da  emissão  das  listas  de  credores  (LC)  pelas  Pró-Reitorias  envolvidas  no
processo  de  pagamento  de  bolsas  e  auxílios  aos  alunos  (PRAE-PROPESP-PROGRAD-PROEXC),  objetivando  a
celeridade  do  processo  e  consequentemente  atendendo  de  forma  mais  eficiente  aos  beneficiários  (este  modelo  de
procedimento  já  é  adotado  pela  UFPEL  e  UFRGS);
c)   Reiterar e reafirmar a importância da parceria das Pró-Reitorias no cadastro de novos bolsistas no Sistema SIAFI, ou
quando das alterações de contas, o que evita a devolução de recibos e trás agilidade no processamento;
d)    Verificar  possibilidade  de  utilização  do  sistema  SISBOLSAS  para  emissão  de  Declaração  de  Rendimentos  de
bolsistas.
RESPONSÁVEL: DAFC

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Prae, Prograd, Proiti/CGTI, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de reuniões com NTI e PRAE/outras Pró Reitorias - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de recibos devolvidos a PRAE/outras Pró Reitorias - Porcentagem (45.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não houve reuniões com as unidades, embora as cobranças por email.
Percentual  de  recibos  devolvidos:  tendo  em  vista  a  pandemia  de  COVID19,  o  recebimento  e  devolução  de  recibos  foi
através de email, o que comprometeu a avaliação, mas até em função dos aumento dos auxílios concedidos para novos
alunos,  as  devoluções  também  foram  maiores.  Até  a  presente  data  foram  emitidas  1315  Listas  de  Credores  que
abrangeram  as  diversas  unidades  de  origem  dos  recibos  de  auxílios  e  bolsas.
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Meta

06 - Criar e/ou aprimorar os sistemas internos de utilização da DAFC.

Descrição

a)   Solicitar ao NTI criação de campo para informação do número do empenho em processos de Pessoas Físicas;
b)   Solicitar ao NTI criação de campo para informação do número do empenho em processos de bolsas;
c)   Revisar o Sistema de Depreciação atual quanto à baixa de embarcações e acompanhar o desenvolvimento do novo
Sistema de Depreciação;
d)   Criar Sistema de Acompanhamento de Aluguéis/Ressarcimentos de Permissionários;
e)   Inserir comando no sistema SISGRU para envio automático por e-mail.
RESPONSÁVEL: DAFC

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de solicitações atendidas. - Numérica (5.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi atendida totalmente 01 solicitação (inclusão nr.empenho em proc.Pes.Fisica)
Nenhuma solicitação foi parcialmente atendida. Embora algumas reuniões e conversas tenham sido efetuadas, ainda não
houve atendimento as ações.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

07 - Melhorar o comprometimento dos estudantes de graduação na avaliação do ENADE.

Descrição

a)   Realizar em conjunto com a PROGRAD curso de capacitação dos coordenadores de curso em assuntos relativos à
regulação, supervisão e ENADE;
b)   Enquadrar os cursos nas áreas de abrangência do ENADE 2020;
c)   Divulgação do ENADE junto aos alunos;
d)   Acompanhar o processo de inscrição de alunos regulares pelo coordenador de curso;
e)   Realizar reunião com os alunos que participarão do ENADE 2020 orientando quanto à obrigatoriedade de resposta ao
questionário do estudante e realização da prova;
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, EQA, ICB, ICHI, IE, ILA, IMEF, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)---Programa
do PDI para Excelência da Gestão (Gab)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 6.   Desenvolver atividades de atualização
e capacitação de gestores.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de coordenadores participantes das atividades de capacitação - Porcentagem (100.00) - 6.00 - Não atendida
Percentual dos cursos participantes do ENADE que realizaram todas as atividades programadas - Porcentagem (100.00) -
0.00 - Não atendida
Percentual  dos  estudantes  concluintes  no  ENADE  que  participaram  das  atividades  de      capacitação  -  Porcentagem
(80.00)  -  0.00  -  Não  atendida

Avaliação

Em  função  da  pandemia  o  INEP  não  emitiu  o  edital  para  realização  do  ENADE  no  ano  de  2020,  o  que  acarretou  no
adiamento  de  todas  as  atividades  da  DAI  em  relação  a  essa  meta.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

08 - Aumentar a participação dos cursos de graduação no processo autoavaliativo.

Descrição

a)   Discutir com o Coordenadores de curso os relatórios gerenciais e o processo autoavaliativo;
b)   Elaborar os relatórios gerenciais de 2020;
c)   Solicitar aos coordenadores que apresentem a comunidade acadêmica dos cursos os resultados da autoavaliação;
d)    Solicitar  aos diretores das unidades acadêmicas a inclusão do tema Avaliação Institucional  nos eventos realizados
pelas unidades.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, EE, EEnf, EQA, FaDir, FaMed, ICB, ICEAC, ICHI, IE, ILA, IMEF, IO, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de coordenadores que participaram da discussão sobre os relatórios - Porcentagem (50.00) - 80.00 - Atendida
Percentual  de  cursos  de  graduação  que  devolveram  o  relatório  gerencial  completo  -  Porcentagem  (85.00)  -  77.00  -
Atendida
Percentual de cursos de graduação que realizaram seminários com os estudantes (50%). - Porcentagem (50.00) - 20.00 -
Parcialmente atendida

Avaliação

Foram  elaborados  63  Relatórios  Gerenciais  dos  cursos  de  graduação  e  enviados  às  coordenações  para  análise  e
complementação,  retornaram 49.  Foram realizadas  reuniões,  em  separado,  com 11  unidades  acadêmicas  que  tiveram
disponibilidade para essas reuniões. Participaram das reuniões a direção, as coordenações e em algumas unidades, os
membros  das  CIAPs.  Na  maioria  das  unidades  houve  elogio  aos  relatórios  gerenciais,  dizendo  que  utilizam  para  o
planejamento, mas em contrapartida salientaram que em função da pandemia estão sobrecarregados com as atividades
acadêmicas  não  presenciais.  As  apresentações  dos  resultados  à  comunidade  acadêmica  ficaram para  outro  momento,
mas  2  unidades,  IMEF  e  ILA,  conseguiram  realizar  a  apresentação  de  forma  on  line.  Referente  à  inclusão  do  tema
Avaliação  Institucional  nos  eventos  realizados  pelas  unidades,  algumas  unidades  já  adotam  essa  conduta.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

09 - Melhorar a avaliação das turmas pelos docentes.

Descrição

a)   Solicitar ao NTI a adequação do sistema de avaliação;
b)   Definir alterações necessárias nos questionários junto à PROGRAD e PROPESP;
c)   Fazer a divulgação do processo avaliativo entre os docentes e coordenadores de curso;
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, EEnf, EQA, FaDir, FaMed, ICB, ICEAC, ICHI, IE, ILA, IMEF, IO, Prograd, Proiti/CGTI, Propesp, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  da  Gestão  (Gab)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---
Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação  (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  os  cursos  de  Pós-Graduação  lato  sensu  -  1.    Qualificar  os
processos  de  acompanhamento  e  de  avaliação  dos  cursos  de  especialização  e  residências.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 2.
Fomentar a participação dos usuários nos processos avaliativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de disciplinas avaliadas - Porcentagem (90.00) - 0.00 - Não atendida
Sistema ajustado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Quanto  à  avaliação  das  turmas  pelo  docente,  a  CPA  decidiu  por  não  realizar,  devido  ao  período  emergencial  de
enfrentamento  à  pandemia,  onde  as  atividades  acadêmicas  foram  retomadas  não  presencialmente  somente  em
setembro, não sendo viável a realização desse processo avaliativo neste ano. Entretanto, a CPA já definiu as alterações
necessárias nos questionários e já foi feita a solicitação ao NTI da adequação do sistema.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

10 - Qualificar a Avaliação Docente pelo Discente.

Descrição

Realizar a ADD no final dos dois semestres;
b)    Definir  a  forma  de  como  obter  das  Unidades  Acadêmicas  informações  sobre  ações  realizadas  para  melhoria  da
atividade  de  docência;
c)   Reunir-se com a SECOM para discutir a divulgação do processo e definição das formas de divulgação (cartaz e etc.);
d)   Reunir-se com as CIAPs da UAs para sensibilizar sobre a importância da colaboração delas na divulgação;
e)   Reunir-se com o NTI para adequar o processo de ADD no sistema FURG;
f)   Definir na CPA a exclusão dos alunos infrequentes do processo e adequação do instrumento para os cursos EAD e de
pós-graduação.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, EE, EEnf, EQA, FaDir, FaMed, ICB, ICEAC, ICHI, IE, ILA, IMEF, IO, Prograd, Proiti/CGTI, Propesp, Sead, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 2.
Fomentar a participação dos usuários nos processos avaliativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Definição pela CPA sobre a participação dos alunos infrequentes - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Novos questionários aprovados pela CPA - Numérica (3.00) - 4.00 - Atendida
Percentual  médio  de  alunos  respondentes  dos  questionários  nos  dois  semestres  -  Porcentagem  (30.00)  -  0.00  -  Não
atendida

Avaliação

Quanto  à  avaliação  docente  pelo  discente,  a  CPA  decidiu  por  não  realiza-la,  devido  ao  período  emergencial  de
enfrentamento  à  pandemia,  onde  as  atividades  acadêmicas  foram  retomadas,  de  forma  não  presencial,  somente  em
setembro.  Desta  forma,  a  ADD  nos  moldes  que  vinha  sendo  aplicada  não  se  mostrou  viável  para  realização  neste
momento.
Foi encaminhado o Memorando nº 158/2020 - PROPLAD à Reitoria informando sobre essa decisão da CPA.
Em  relação  à  definição  da  forma  de  como  obter  das  Unidades  Acadêmicas  informações  sobre  ações  realizadas  para
melhoria  da  atividade  de  docência,  a  CPA  decidiu  solicitar  um  relatório  da  análise  dos  resultados  da  ADD,  feito  pelas
unidades  e  que  elas  encaminhassem  esse  material  à  CPA.  Doze  unidades  retornaram.
A CPA decidiu que na próxima realização da ADD os alunos infrequentes não serão considerados na análise.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

11 - Realizar a avaliação de satisfação dos usuários do Restaurante Universitário.

Descrição

a)   Discutir com a PRAE a estrutura do instrumento;
b)   Organizar com o PET e a PRAE a pesquisa presencial;
c)   Montar no sistema consulta a pesquisa online;
d)   Discutir com a SECOM o processo de divulgação
e)   Organizar o relatório gerencial para enviar à PRAE;
f)   Enviar à CPA o relatório finalizado pela PRAE.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

IMEF, Prae, Proiti/CGTI, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)---Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  7.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Alimentação  Estudantil\".
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 2.
Fomentar a participação dos usuários nos processos avaliativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de usuários do RU que responderam no RU1 - Porcentagem (30.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de usuários do RU que responderam no RU2 - Porcentagem (30.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de usuários do RU que responderam no RUCCmar - Porcentagem (30.00) - 0.00 - Não atendida
Pesquisa realizada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Relatório gerencial devolvido pela PRAE - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada devido ao momento atípico de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

12 - Realização da avaliação da imagem da FURG.

Descrição

a)   Definir a estrutura de apoio para a realização da pesquisa
b)   Definir o período de realização e logística da avaliação (viaturas, segurança, etc.);
c)   Realizar a Avaliação da Imagem da FURG;
d)   Analisar os resultados;
e)   Elaborar o relatório final;
f)   Entregar o relatório para a Reitoria;
g)   Discutir com a SECOM a divulgação dos resultados
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, IMEF, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)---Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação Institucional  -  3  -  Fortalecer  a identidade institucional  -  2.    Avaliar  a imagem institucional  percebida
pela sociedade.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Análise concluída - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de atendimento da amostra definida - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Pesquisa realizada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada devido ao momento atípico de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

13 - Realizar a avaliação dos meios de comunicação.

Descrição

a)   Elaborar junto com a SECOM o instrumento preliminar;
b)   Realizar o teste-piloto;
c)   Fazer os ajustes necessários;
d)   Fazer a divulgação da avaliação;
e)   Analisar os resultados;
f)   Elaborar o relatório final.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)---Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  1  -  Aprimorar  a  Política  de  Comunicação  da  FURG  -  2.    Revisar  a  Política  de
Comunicação.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de discentes participantes - Porcentagem (20.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de docentes participantes - Porcentagem (40.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de TAEs participantes - Porcentagem (40.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada devido ao momento atípico de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

14 - Melhorar o processo de informação dos dados do Censo ao INEP.

Descrição

a)   Sensibilização de todos os responsáveis pelos dados para que eles mantenham os dados atualizados e corretos no
sistema;
b)   Aumentar os números de relatórios para verificar a consistência dos dados coletados;
c)   Coleta de dados referentes aos cursos, alunos e docentes de Graduação e infraestrutura para o Censo da Educação
Superior.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Progep, Prograd, Proinfra, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Encerrar a inserção dos dados no sistema com 1 semana de antecedência - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Percentual de Consistências de dados - Porcentagem (80.00) - 89.10 - Atendida

Avaliação

Foi  realizado  um  trabalho  envolvendo  a  PROGRAD  e  NTI  que  culminou  na  criação  de  relatórios  específicos  para
conferência  dos  dados  coletados  pelo  CENSUP  o  que  permitiu  melhorar  o  processo  de  coleta  das  informações.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

15 - Preparar adequadamente a FURG para o processo de recredenciamento Institucional.

Descrição

a)   Sensibilização de todos os envolvidos no processo;
b)   Preencher o formulário eletrônico;
c)   Reunir toda a documentação necessária.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, EE, EEnf,  EQA, FaDir,  FaMed, Gab, ICB, ICEAC, ICHI,  IE, ILA, IMEF, IO, Prae, Proexc, Progep, Prograd, Proinfra,
Propesp, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Documentação para visita organizada com sucesso - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Formulário preenchido - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

O  atraso  na  abertura  do  Formulário  Eletrônico  2  por  parte  do  INEP  em  função  da  COVID-19  fez  com  que
consequentemente  a  DAI  não  organizasse  o  material  para  a  visita.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

16 - Capacitar os novos membros da CPA.

Descrição

a)   Realizar reunião com os novos membros da CPA.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de novos membros da CPA participantes da reunião - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Meta não realizada devido ao momento atípico de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

17 - Estruturar a Avaliação dos Egressos.

Descrição

a)   Participar de reunião com a reitoria para discutir a forma de implementação do portal do egresso;
b)   Participar das reuniões do grupo de trabalho.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Prae, Prograd, Proiti/CGTI, Propesp, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.
XIII  -  Gestão Institucional  -  8  -  Aprimorar  as  práticas  de gestão voltadas ao desenvolvimento  institucional  -  5.    Criar  o
Portal  de Egressos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Estrutura do Portal definida - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Portal em funcionamento - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A estrutura foi discutida em comissão com a PROGRAD e o NTI sendo aprovada pela Reitoria, faltando a finalização do
portal pelo NTI.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

18 - Aumentar a divulgação das ações da CPA

Descrição

a)   Criar o GT ações da CPA;
b)   Inserir na página da DAI todos os relatórios, atas, documentos e notícias sobre os processos avaliativos;
c)   Inserir na página notícias da avaliação;
d)   Verificar se as informações da página da DAI estão atualizadas;
e)   Discutir com a SECOM processos de divulgação das avaliações.
RESPONSÁVEL: DAI

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)---Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  3  -  Fortalecer  a  identidade  institucional  -  4.    Qualificar  a  comunicação  digital  da
instituição.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 6.
Ampliar a divulgação das ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de notícias sobre a CPA - Numérica (8.00) - 45.00 - Atendida

Avaliação

Não  foi  criado  o  GT  por  causa  da  pandemia,  porém  foi  criada  uma  conta  no  Instagram  da  DAI  para  auxiliar  nas
divulgações das ações da DAI e CPA. Foram atualizadas as informações na página da Autoavaliação, no site da FURG,
essa  ação  foi  feita  periodicamente.  Foi  realizada  junto  à  SECOM  a  preparação  dos  materiais  para  divulgação  da
Avaliação  do  ensino  não  presencial  e  feita  a  divulgação  em  todos  os  canais  de  comunicação  da  FURG.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

19 - Avaliar o processo de elaboração da Prestação de Contas 2019.

Descrição

a)   Identificar e analisar os pontos positivos e negativos do processo de elaboração da prestação de contas;
b)   Elaborar proposta com as alterações necessárias;
c)   Debater a proposta com o Pró-Reitor de Planejamento e Administração;
d)   Encaminhar reuniões com as Pró-Reitorias e Gabinete da Reitora para apresentar o processo e identificar cada uma
das contribuições;
e)   Avaliar o trabalho com a comissão;
f)    Avaliar  o  processo  de  contratação  do  profissional  que  realizará  a  diagramação  do  Relato  Integrado,  sugerindo
possíveis  alterações.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Gab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Relatório de avaliação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reunião com o Pró-Reitor de Planejamento e Administração - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

O relatório  não foi elaborado nem houve reunião com o Pró-reitor. Houve uma avaliação interna feita pela diretoria, que
avaliou como positivo o trabalho da comissão, apesar de ainda não ser o formato ideal de trabalho e ainda termos vários
problemas com a qualidade e os prazos de entrega das informações.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

20 - Realizar debate com as CIAPs sobre o andamento do PDI 2019-2022, com base nos indicadores.

Descrição

a)   Elaborar o cronograma para a realização do debate;
b)   Encaminhar as convocações para o debate;
c)   Realizar o debate;
d)   Avaliar o processo.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 4.
Estimular a elaboração e o acompanhamento dos planos de ação seguindo o PDI.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 7.
Fortalecer a atuação das Comissões Internas de Avaliação e Planejamento (CIAPs) nas Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

CIAPs capacitadas - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação não realizada devido à pandemia do COVID-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

21 - Avaliar o processo de construção do Plano de Ação das Unidades Acadêmicas e Administrativas.

Descrição

a)   Debater o processo de elaboração e avaliação do plano de ação pelas unidades acadêmicas e administrativas;
b)   Construir um método para consultar as unidades sobre o processo;
c)   Construir o instrumento de avaliação;
d)   Realizar a avaliação do processo;
e)   Identificar os pontos fortes e fracos do processo de elaboração e avaliação do plano de ação;
f)   Identificar dentre as CIAPs aquelas que possuem melhores práticas trabalho;
g)    Convidar  essas CIAPs para apresentarem seus "cases"em um debate sobre a avaliação do plano de ação e boas
práticas de trabalho;
h)   Realizar o debate/capacitação com as CIAPs sobre a avaliação do processo e boas práticas de trabalho;
i)   Debater as possíveis mudanças;
j)   Implementar as mudanças definidas.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 4.
Estimular a elaboração e o acompanhamento dos planos de ação seguindo o PDI.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 7.
Fortalecer a atuação das Comissões Internas de Avaliação e Planejamento (CIAPs) nas Unidades.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Avaliação realizada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Debate/capacitação realizada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Implementação das mudanças propostas - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Instrumento de avaliação elaborado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de participação na avaliação - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação não realizada devido à pandemia do COVID-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

22 - Promover maior transparência referente à execução do orçamento.

Descrição

Emitir, mensalmente, relatório de saldo de empenhos no SIAFI Gerencial;
b)   Enviar o relatório às unidades administrativas e acadêmicas;
c)   Publicar o relatório no site da FURG/PROPLAD;
d)   Realizar cursos de capacitação sobre o funcionamento do orçamento junto às unidades.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3,  EE,  EEnf,  EQA,  FaDir,  FaMed,  ICB,  ICEAC,  ICHI,  IE,  ILA,  IMEF,  IO,  Prae,  Proexc,  Progep,  Prograd,  Proinfra,
Propesp,  Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 9 - Qualificar a Gestão Orçamentária - 1.   Garantir maior visibilidade à execução orçamentária.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitação realizada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Número de relatórios emitidos e enviados - Numérica (7.00) - 0.00 - Não atendida
Piloto de controle interno elaborado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Proposta de capacitação elaborada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

São  emitidos  relatórios  gerenciais  à  Pró-Reitoria  e  Diretoria  de  Planejamento  referentes  a  receita  própria,  saldo  de
empenhos  e  outros  conforme  a  necessidade,  sem  uma  periodicidade  definida.
Não foram enviados os relatórios às unidades acadêmicas e administrativas.
Relatórios não enviados e não publicados no site PROPLAD
Capacitação não realizada e proposta ainda não elaborada.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

23 - Capacitar servidores sobre avenças.

Descrição

a)   Montar proposta de capacitação;
b)   Definir o público prioritário;
c)   Realizar a capacitação na formalização das avenças.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3,  EE,  EEnf,  EQA,  FaDir,  FaMed,  ICEAC,  ICHI,  IE,  ILA,  IMEF,  IO,  Prae,  Proexc,  Progep,  Prograd,  Proinfra,  Propesp,
Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitações realizadas - PROEXC, EE, C3 e outra com as demais unidades - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
Número de capacitação construída - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Número de servidores capacitados - Numérica (26.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Proposta montada, porém, não foi definido o público prioritário, nem a capacitação pôde ser realizada neste ano.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

24 - Viabilizar o trabalho do Comitê Assessor de Planejamento (CAP).

Descrição

a)   Realizar reuniões periódicas com a DAI para avaliar o andamento dos trabalhos do CAP;
b)   Elaborar propostas de trabalho para serem discutidos no Comitê;
c)   Debater as propostas no CAP;
d)   Auxiliar as Unidades Acadêmicas e Administrativas na elaboração dos seus planos de ação;
e)   Auxiliar o CAP na organização dos dados para que possam ser medidos os indicadores anuais do PDI;
f)   Elaborar uma proposta para o novo modelo do PDI/PPI, de acordo com o decreto 9235, de 15/12/2017 (art. 21);
g)   Aprovar, junto ao COEPEA, o regimento do CAP;
h)   Realizar as novas nomeações/substituições;
i)   Avaliar os resultados dos Indicadores do PDI, referentes ao ano de 2019.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 3.
Propor  novo modelo  de construção dos próximos Planos de desenvolvimento institucional  (PDIs)  e  Projeto  Pedagógico
Institucional  (PPI).
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 4.
Estimular a elaboração e o acompanhamento dos planos de ação seguindo o PDI.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 5.
Fortalecer a atuação do Comitê Assessor de Planejamento (CAP) no acompanhamento do PDI.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Novas nomeações (3 novos nomes e 2 substituições) - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida
Número de reuniões com a DAI - Numérica (4.00) - 0.00 - Não atendida
Número de reuniões do CAP para discutir a nova proposta do PDI - Numérica (4.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Número de reuniões do CAP para discutir os Indicadores 2019 - Numérica (4.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Proposta elaborada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Regimento aprovado no Conselho - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Houve uma reunião, com o CAP, onde foi discutido o Programa Institucional de Avaliação e Planejamento e a IN 24/2020
da Secretaria de Desburocratização. O Regimento do CAP e o Programa Institucional de Avaliação e Planejamento ainda
não passaram pelo pleno do COEPEA. As substituições e novas nomeações do CAP ainda não ocorreram.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

25 - Capacitar técnico em designer gráfico para realizar a confecção do Relato Integrado

Descrição

a)   Realizar reuniões entre Proplad e Proexc;
b)   Viabilizar a possibilidade de que um servidor do quadro da Universidade possa realizar um curso de diagramação.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Reuniões realizadas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida
Técnico(s) capacitado(s) - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação não realizada devido à pandemia do COVID-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

26 - Debater a criação de uma comissão para fiscalização dos convênios/contratos.

Descrição

a)      Realizar reuniões entre Proplad, Propesp, Proexc e Prograd para verificar a viabilidade;
b)   Definir se será mista ou uma comissão por Pró-Reitoria;
c)   Verificar implicações legais.
RESPONSÁVEL: DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proexc, Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Comissão criada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Composição da comissão definida - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões realizadas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Ação não realizada devido à pandemia do COVID-19.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

27 - Criar o Manual de Procedimentos da Secretaria Geral da PROPLAD.

Descrição

a)   Identificar os tipos de documentos emitidos pela Secretaria;
b)   Definir os critérios e procedimentos padrão de cada documento;
c)   Redigir o texto de forma simples, eficiente e clara;
d)   Avaliar junto ao Arquivo Geral o prazo de guarda e eliminação de cada documento;
e)   Publicar o Manual de Procedimentos da Secretaria Geral da PROPLAD;
f)   Atualizar a ferramenta constantemente de forma a torná-la sempre útil.
RESPONSÁVEL: SECRETARIA

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.
XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 9.   Qualificar
os serviços das Secretarias Gerais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número  de  documentos  emitidos  X  número  de  documentos  definidos  para  inserir  no  Manual  no  ano  de  2020  -
Porcentagem  (30.00)  -  0.00  -  Não  atendida
Número de documentos padronizados - Numérica (5.00) - 0.00 - Não atendida
Publicação do Manual - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Com  a  pandemia  do  Coronavírus,  a  partir  de  17/03/2020  todos  os  servidores/estagiários  estão  trabalhando
preferencialmente  em  modo  home  office.  Na  Secretaria  Geral  da  PROPLAD,  em  função  do  grande  número  de
documentos físicos recebidos e remetidos diariamente, optou-se por fazer um revezamento entre os colaboradores uma
vez por semana de forma a evitar aglomerações e ainda assim manter contínuo o funcionamento da unidade. Por tratar-
se de uma situação totalmente atípica, no ano de 2020 não foi possível desenvolver a ação planejada, pois a prioridade
foi cuidar da saúde dos colaboradores e dar andamento no trabalho usual da Pró-Reitoria.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

28 - Incluir no estoque do Almoxarifado materiais de pedidos recorrentes.

Descrição

a)   Identificar  itens que foram adquiridos,  recorrentemente,  pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas,  com ênfase
nas solicitações realizadas pela Prefeitura Universitária.
b)    Ainda  não  foi  realizada  uma reunião  com o  NTI,  a  fim  de  identificar,  diretamente,  por  meio  do  SAL,  aqueles  itens
adquiridos  de  forma  recorrente  e  que,  por  se  tratarem de  "aplicação  imediata",  não  são  registrados  pelo  Almoxarifado.
c)    todas  as  Unidades  devem  ser  envolvidas  nesse  processo  de  identificação  de  itens  a  serem  disponibilizados  via
Almoxarifado.
RESPONSÁVEL: DAM

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3,  EE,  EEnf,  EQA,  FaDir,  FaMed,  ICB,  ICEAC,  ICHI,  IE,  ILA,  IMEF,  IO,  Prae,  Proexc,  Progep,  Prograd,  Proinfra,
Proiti/CGTI,  Propesp,  Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de itens a ser incluídos no estoque - Numérica (10.00) - 6.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foram incluídos 6 (seis) novos itens no estoque do Almoxarifado.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

29  -  Atualizar  o  SAL  a  fim  de  tornar  transparente  e  acessível  o  andamento  dos  pedidos  de  compras  realizados  na
Instituição.

Descrição

a)  Solicitar  ao  NTI  a  disponibilização  via  sistema  das  informações  relativas  ao  andamento  dos  pedidos  de  compras
(Coordenação  de  Compras  e  de  Almoxarifado)  tornando-as  acessíveis  às  unidades  solicitantes;
b) Realizar (06) seis reuniões junto ao NTI a fim de viabilizar a execução da solicitação e cobrar o andamento.
RESPONSÁVEL: DAM

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atualização do sistema de compras - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Enviar Memorando ao NTI - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Realizar reuniões junto ao NTI - Numérica (6.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O sistema  SAL  já  está  atualizado  com as  informações  dos  registros  do  acompanhamento  da  entrega  do  material  pela
Coordenação  de  Almoxarifado  onde  a  unidade  requisitante  consegue  acompanhar  as  informações  pelo  histórico  do
pedido.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

30 - Atualizar o SAL a fim de tornar transparente e acessível, no site da FURG, as informações sobre o andamento dos
processos licitatórios presenciais e eletrônicos.

Descrição

a)  Solicitar  ao  NTI  e  a  SECOM  a  alteração  no  sistema  SAL  das  informações  a  serem  lançadas  na  página  da  FURG,
relativas ao andamento dos processos de licitações presenciais e eletrônicas, tornando-as transparentes e acessíveis a
todos os interessados;
b)  Realizar  (03)  três  reuniões  junto  ao  NTI  e  a  SECOM  a  fim  de  viabilizar  a  execução  da  solicitação  e  cobrar  o
andamento.
RESPONSÁVEL: DAM

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atualização da página da FURG - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Realizar reuniões junto ao NTI e SECOM - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Solicitação já enviada ao NTI e SECOM - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Em virtude da pandemia foram realizadas conversas via telefone com SECOM e NTI e a demanda encontra-se com o NTI
para ajustes. Ainda não houve atualização da página.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

31 - Realizar o PAC (Plano Anual de Contratações/2021).

Descrição

a)   Codificar itens estocados e/ou atendidos pelo Almoxarifado de acordo com o Catálogo de Materiais (CATMAT);
b)   Estimar a previsão de compra para cada item, com base no consumo médio dos últimos 2 anos;
c)   Elaborar memorando circular para as unidades acadêmicas e administrativas com definição das orientações sobre o
planejamento de aquisição de bens e serviços para o exercício de 2021;
d)   Realizar reuniões internas na DAM para definir o agrupamento dos itens solicitados pelas Unidades;
e)   Lançar as demandas das Unidades no PGC.
f)       Quanto  aos  itens  de  estoque,  o  Almoxarifado  tem  trabalhado  junto  ao  NTI  no  sentido  de  ajustar  o  cadastro  de
materiais,  vinculando-se,  obrigatoriamente,  todo o item a um código CATMAT. Embora o reflexo dessa ação ainda não
possa ser percebido neste ano, o procedimento permitirá a agilidade na elaboração do plano para os próximos exercícios.
RESPONSÁVEL: DAM

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3,  EE,  EEnf,  EQA,  FaDir,  FaMed,  ICB,  ICEAC,  ICHI,  IE,  ILA,  IMEF,  IO,  Prae,  Proexc,  Progep,  Prograd,  Proinfra,
Propesp,  Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Encaminhamento de memorando as Unidades Acadêmicas e Administrativas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
PAC a ser lançado no sistema PGC do Governo - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi  elaborado  o  Memorando  Circular  nº  01/2020  e  encaminhado  em  30/07/2020  para  as  Unidades  Acadêmicas  e
Administrativas;
Os itens foram lançados no sistema PGC do Governo Federal.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

32  -  Padronizar  minutas  de  editais,  termos  de  referência,  atas  de  registro  de  preços,  projetos  básicos  e  contratos
conforme  modelo  da  Advocacia  Geral  da  União.

Descrição

a)   Adoção plena das minutas de editais, termos de referência, atas de registros de preços, projetos básicos e contratos
disponibilizados pela Advocacia Geral da União
b)   Consulta mensal ao sítio da AGU para identificar possíveis alterações nos modelos disponibilizados;
c)   Atualização dos arquivos já definidos pela FURG com base nas  alterações dos modelos disponibilizados pela AGU.
RESPONSÁVEL: DAM

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Modelos a serem revisados com base na última versão disponibilizada - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida
Utilização dos modelos de projeto básico disponibilizados pela AGU - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Minutas foram atualizadas de acordo com os modelos da AGU.
Não foram utilizados modelos de projeto básico disponibilizados pela AGU.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

33 - Implementar o SEI (Sistema Eletrônico de Informações).

Descrição

a)   Planejar a implantação do SEI;
b)   Definir equipe de implantação do SEI;
c)   Avaliar/aprovar o escopo do piloto do SEI;
d)   Revisar os fluxos de trabalho;
e)   Preparar minuta de normativo;
f)   Preparar a infraestrutura tecnológica;
g)   Divulgar iniciativas para servidores;
h)   Instalar o SEI;
i)   Configurar e parametrizar o SEI;
j)   Realizar o treinamento com usuários;
k)   Implantar o piloto do SEI;
l)   Disponibilizar o SEI para uso;
m)   Publicar ato normativo de instituição do SEI;
n)   Avaliar implantação do SEI.
RESPONSÁVEL: PROPLAD

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)---Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 3.   Desenvolver ou aprimorar ferramentas de gestão
e  acesso  da  informação,  atendendo  aos  princípios  da  eficiência,  transparência,  publicidade  e  comunicação  com  a
sociedade.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  8  -  Aprimorar  as  práticas  de  gestão  voltadas  ao  desenvolvimento  institucional  -  7.
Implementar  o  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ato normativo publicado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de servidores da unidade piloto capacitados - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual dos fluxos do trabalho piloto realizados - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Piloto implantado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Sistema instalado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Nenhuma  ação  realizada  devido  à  pandemia  do  COVID-19,  mas  o  que  se  constatou  é  que  os  procedimentos  ficaram
extremamente  prejudicados  por  não  ter  o  Sistema  Eletrônico  de  Informações  implantado.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

34 - Participar da comissão que discute a evasão na FURG.

Descrição

a)   Participar de uma comissão junto à PROGRAD para dar andamento aos estudos;
b)   Organizar um calendário de reuniões junto à PROGRAD.
RESPONSÁVEL: DAI e DIPLAN

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, EE, EEnf, EQA, FaDir, FaMed, ICB, ICEAC, ICHI, IE, ILA, IMEF, IO, Prae, Prograd, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)---Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 2.   Criar a política de enfrentamento à evasão e retenção
nos cursos.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  9  -  Qualificar  a  Gestão  Orçamentária  -  5.    Melhorar  os  indicadores  da  Universidade  nas
matrizes  de  distribuição  orçamentária  anual  do  Governo  Federal.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de participação da equipe da DAI nas reuniões do grupo - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Percentual de participação da equipe da DIPLAN nas reuniões do grupo - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Reuniões realizadas junto à Comissão - Numérica (4.00) - 7.00 - Atendida

Avaliação

Mesmo com a pandemia, a comissão continuou se reunindo e elaborou questionários a serem aplicados com os evadidos
da Universidade.
Pela Diretoria de Avaliação participaram os servidores Luiz Eduardo Nery e Rosaura da Conceição.
A servidora da Diplan, Karina Martinatto, participou de todas as reuniões da comissão no ano de 2020.
No total foram 7 reuniões, duas de forma presencial e cinco de forma virtual.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

35 - Revisar e propor nova IN para qualificação das rotinas da PROPLAD.

Descrição

35.1  -  Implantação  da  nova  IN  que  substitui  a  IN  09/2002  -  sanções  administrativas  para  fornecedores  que  deixam de
cumprir  seus  compromissos  com a  FURG:
a)   Reuniões com a PROPLAD para avaliação da minuta apresentada pelo grupo de trabalho da DAM.

35.2 IN 01/2012 - regulamentação da fiscalização dos contratos administrativos:
a) Elaborar minuta de uma nova Instrução Normativa para substituir a IN 01/2012;
b) Realizar reuniões com a Prefeitura Universitária e Diretoria de Obras;
c) Apresentar minuta da IN ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração.

35.3 IN de Pagamentos:
a)   Finalizar a IN;
b)   Acusar a necessidade da criação de novos normativos.

RESPONSÁVEL: DAM, DAFC.

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Gab, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

35.1 - Número de reuniões com o Pró-reitor - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
35.2 - Número de reuniões com PU e DOB - Numérica (5.00) - 3.00 - Parcialmente atendida
35.3 - Apresentação das propostas da IN de Pagamentos ao Pró-Reitor - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
INs publicadas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

35.1: A Minuta havia sido entregue ao Pró-Reitor no final do ano de 2019 e em 2020 não houve avanços com relação a
essa ação em função da pandemia do COVID-19.

35.2 :  Em função da pandemia não foi possível realizar reuniões, mas foram feitos contatos telefônicos. Minuta elaborada
em conjunto com as Unidades da DAM e encontra-se com a Prefeitura Universitária para contribuições;

35.3: IN de Pagamentos de Fornecedores com pendências no SICAF em fase final de avaliação pela PROPLAD.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

36 - Definir procedimentos para instrumentalização e acompanhamento de demandas judiciais.

Descrição

a)    Promover  reuniões  com  a  DAFC,  DAM  e  Secretaria  Geral  para  proposta  de  atribuições  e  competências  de  cada
unidade;
b)   Promover reuniões com a PROINFRA, Procuradoria Federal e PSF para definições das atribuições e competências
de cada unidade envolvida;
c)    Definir  responsabilidade  de  guarda  de  documentos  junto  à  PROINFRA  para  instrumentalização  das  demandas
judiciais;
d)   Definir método de acompanhamento dos processos;
e)   Definir as ações de qualificação dos procedimentos de fiscalização da Universidade frente aos processos.
RESPONSÁVEL: DAM, DAFC e SECRETARIA.

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Gab, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de demandas atendidas - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de demandas concluídas - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Percentual de orientações elaboradas frente aos processos - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Com  a  pandemia  do  Coronavírus,  a  partir  de  17/03/2020  todos  os  servidores/estagiários  estão  trabalhando
preferencialmente  em  modo  home  office.  Na  Secretaria  Geral  da  PROPLAD,  em  função  do  grande  número  de
documentos físicos recebidos e remetidos diariamente, optou-se por fazer um revezamento entre os colaboradores uma
vez por semana de forma a evitar aglomerações e ainda assim manter contínuo o funcionamento da unidade. Por tratar-
se de uma situação totalmente atípica, no ano de 2020 não foi possível desenvolver a ação planejada, pois a prioridade
foi cuidar da saúde dos colaboradores e dar andamento no trabalho usual da Pró-Reitoria.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

37 - Capacitar/qualificar os servidores da PROPLAD

Descrição

a)   Identificar oportunidades de capacitação;
b)   Identificar oportunidades de qualificação.
RESPONSÁVEL: ARQUIVO, DAFC, DAI, DAM, DIPLAN, SECRETARIA

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número  de  servidores  capacitados  x  número  de  servidores  lotados  na  PROPLAD  -  Porcentagem  (50.00)  -  40.60  -
Atendida
Número  de  servidores  qualificados  X  número  de  servidores  lotados  na  PROPLAD  -  Porcentagem  (10.00)  -  12.50  -
Atendida

Avaliação

Dos 64 servidores lotados na PROPLAD, 40,6% fizeram algum curso de capacitação e 12,5% estão afastados total  ou
parcialmente para qualificação,  conforme abaixo:

SECRETARIA: 1 servidor afastado para qualificação.
ARQUIVO GERAL: 5 servidores capacitados e 3 servidores afastados para qualificação.
DAM: 9 servidores capacitados e 2 servidores afastados para qualificação.
DAFC: 4 servidores capacitados e 2 servidores afastados para qualificação.
DAI: 4 servidores capacitados.
DIPLAN: 4 servidores capacitados.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

38 - Promover o consumo ecoeficiente de recursos.

Descrição

a)   Reduzir o número de impressões;
b)   Reduzir o consumo de papel;
c)   Reduzir o consumo de copos plástico (realizar uma campanha para que cada servidor traga sua caneca);
d)    Reduzir  o  consumo  de  água  e  energia  elétrica  (desligar  a  iluminação  interna  durante  os  dias  claros;  ligar  os
condicionadores  de  ar  somente  quando  a  temperatura  externa  atingir  X  graus,  etc).
e)   Revisão dos processos de forma digital, evitando impressões desnecessárias;
f)   Imprimir documentos frente e verso, quando possível (documentos com mais de uma página);
g)   Aquisição de lâmpadas de LED;
h)   Aquisição de papel A4 branco com certificação de manejo florestal e de papel A4 reciclado;
i)   Aquisição de pilhas de baterias que atendam as Resoluções CONAMA e exigência de logística reversa;
j)   Aquisição de madeira bruta para construção com exigência de Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) - IBAMA;
k)    Aquisição  de  outros  materiais  de  consumo  que  sejam  passíveis  de  exigência  de  critérios  de  sustentabilidade
ambiental  em  sua  composição  e,  para  os  quais,  existam  código  CATMAT  específico  e/ou  orçamento  válido.
RESPONSÁVEL: ARQUIVO, DAFC, DAI, DAM, DIPLAN, SECRETARIA

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Proinfra, SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  2.    Sensibilizar  a  comunidade  universitária  em  relação  aos  temas  da  sustentabilidade.
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  3.    Promover  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  (energia  elétrica  e  água).
X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  4.    Promover  o  uso  racional  de  material  de  consumo  nas  Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Percentual de aquisição de bens e materiais sustentáveis a ser atingido - Porcentagem (100.00) -  80.00 - Parcialmente
atendida
Percentual de redução da utilização de folhas A4 - Porcentagem (20.00) - 49.00 - Atendida
Percentual de redução de cópias e impressões - Porcentagem (20.00) - 43.00 - Atendida
Percentual de redução de pedidos de copos plásticos - Porcentagem (50.00) - 97.00 - Atendida

Avaliação

As metas foram atingidas, mas há de se considerar que nesse ano, no qual desde março estamos em trabalho remoto, o
uso de recursos ficou muito abaixo de normal.

Entendemos  que  a  implantação  de  um  Sistema  Eletrônico  torna-se  cada  vez  mais  necessário,  visando  também  a
economia  de  consumo  de  papel  e  impressões.
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Relatório de Metas da Unidade Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Unidade é responsável pela meta

Meta

39 - Ministrar curso de capacitação, através de módulos, sobre os fazeres da PROPLAD.

Descrição

a)   Elaborar proposta de capacitação do Módulo I - ARQUIVO GERAL;
b)   Elaborar proposta de capacitação do Módulo II - DAI;
c)   Elaborar proposta de capacitação do Módulo III - DAFC;
d)   Elaborar proposta de capacitação do Módulo IV - DAM;
e)   Elaborar proposta de capacitação do Módulo V - DIPLAN;
f)   Elaborar proposta de capacitação do Módulo VI - SECRETARIA GERAL;
g)   Realizar a capacitação do Módulo I - ARQUIVO GERAL;
h)   Realizar a capacitação do Módulo II - DAI;
i)   Realizar a capacitação do Módulo III - DAFC;
j)   Realizar a capacitação do Módulo IV - DAM;
k)   Realizar a capacitação do Módulo V - DIPLAN;
l)   Realizar a capacitação do Módulo VI - SECRETARIA GERAL.
RESPONSÁVEL: ARQUIVO, DAFC, DAI, DAM, DIPLAN, SECRETARIA

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de capacitações realizadas - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida
Número de propostas elaboradas - Numérica (6.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não foram elaboradas propostas ou realizadas capacitações, em função do Plano de Contingenciamento, tendo em vista
a pandemia de COVID-19.
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Unidade é responsável pela meta

Meta

40 - COVID - Aplicar a Avaliação do Ensino não Presencial

Descrição

Ações para atingir a meta:
a)   Criar o GT Avaliação do ENP (unificação dos GTs ADD e Avaliação das Turmas);
b)   Realizar reuniões para organização do instrumento de pesquisa;
c)   Fazer o teste-piloto
d)   Fazer a divulgação do processo avaliativo
e)   Fazer a análise/organização dos resultados

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  da  Gestão  (Gab)---Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Graduação  (Prograd)---
Programa  do  PDI  para  Excelência  na  Pós-Graduação  (Propesp)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância  com  seus  Projetos  Pedagógicos  -  3.    Aprimorar  os  mecanismos  de  acompanhamento  e  avaliação  dos
cursos.
II  - Ensino de Pós-Graduação - 1 - Buscar a excelência dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 3.   Aprimorar os
processos de autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, considerando os parâmetros da avaliação institucional e
da avaliação externa.
II  -  Ensino  de  Pós-Graduação  -  3  -  Ampliar  e  qualificar  os  cursos  de  Pós-Graduação  lato  sensu  -  1.    Qualificar  os
processos  de  acompanhamento  e  de  avaliação  dos  cursos  de  especialização  e  residências.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 1.
Qualificar o processo de avaliação institucional.
XIII - Gestão Institucional - 7 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas à avaliação e ao planejamento institucional - 2.
Fomentar a participação dos usuários nos processos avaliativos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de reuniões realizadas - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida
Percentual de participação dos docentes - Porcentagem (50.00) - 51.70 - Atendida
Percentual de participação dos estudantes - Porcentagem (20.00) - 20.60 - Atendida
Teste-piloto realizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Essa meta foi criada durante esse ano devido à necessidade de conhecer a opinião da comunidade sobre a realização do
ensino não presencial implementado na FURG em setembro desse ano por causa do COVID-19.
Os percentuais de participação ficaram dentro do esperado, mas eles ainda são baixos perto do potencial que pode ser
alcançado. Acredita-se que esse percentual foi muito em função do desgaste geral dos segmentos ao longo desse ano da
pandemia.
A  organização  dos  resultados  foi  realizada  e  encaminhada  às  direções  das  unidades  acadêmicas  e  coordenações  de
cursos.
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Meta

41 - COVID - Elaborar proposta de uma Política Arquivística Institucional

Descrição

a)  Realizar  o  levantamento  dos  itens  necessários  à  elaboração  de  uma  Política  Arquivística  Institucional  para  a
Universidade  Federal  do  Rio  Grande  -  FURG;
b) Elaborar a proposta de Política Arquivística Institucional;
c) Encaminhar proposta para a Reitoria.

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Gab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 3.   Desenvolver ou aprimorar ferramentas de gestão
e  acesso  da  informação,  atendendo  aos  princípios  da  eficiência,  transparência,  publicidade  e  comunicação  com  a
sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Projeto elaborado. - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A proposta da Política Arquivística Institucional da FURG foi elaborada pela equipe do Arquivo Geral e encaminhada por
e-mail para apreciação da PROPLAD e para o atual Vice-Reitor.
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Meta

42 COVID - Adquirir itens de proteção individual e coletiva de combate ao COVID-19.

Descrição

a) Atendimento de pedidos para aquisição de itens específicos de combate ao coronavírus-COVID- 19;
b) Disponibilidade no estoque do Almoxarifado de itens mais usuais de proteção individual para o COVID-19, tipo luvas,
máscaras e óculos de proteção.
c) Investimento da FURG em aquisiçao de bens/serviços para enfrentamento ao Covid 19.

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

Progep, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 5.
Intensificar ações voltadas à segurança no trabalho.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

percentual de pedidos de material compra/estoque uso coletivo para enfrentamento ao Covid-19 - Porcentagem (25.00) -
30.00 - Atendida
percentual de pedidos de material unidades uso coletivo para enfrentamento ao Covid-19  - Porcentagem (50.00) - 59.00 -
Atendida
valor  total  investido  pela  FURG  em  bens/serviços  para  enfrentamento  ao  Covid-19   -  Numérica  (1100000.00)  -
1208993.00  -  Atendida

Avaliação

A meta se torna contínua e permanente considerando que ainda estamos no período de pandemia. O planejamento de
volta  as  atividades  presenciais  está  sendo  avaliado  ainda  considerando  a  necessidade  de  novas  aquisições  visando
preservação  da  saúde  de  servidores,  discentes  e  terceirizados,  bem  como  da  comunidade  externa  usuária  de  nossos
serviços
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Meta

43 - COVID - Adequar os procedimentos da PROPLAD durante o período da pandemia do novo Coronavírus.

Descrição

a)  Promover  reuniões  com  participação  dos  responsáveis  pela  estrutura  organizacional  da  PROPLAD  (Pró-Reitor,
Assistente, Diretores, Coordenação de Arquivo de Arquivo Geral e Secretaria) para avaliação de procedimentos internos
considerando  a  necessidade  de  enfrentamento  da  pandemia  do  Coronavírus  (Covid-19)  e  o  Plano  de  Contingência  da
FURG aprovado  em 19  de  março  de  2020  pelo  Comitê  de  Monitoramento  da  Covid-19  na  FURG;
b) Identificar todas as atividades passíveis de desenvolvimento por home-office;
c) Criar meios para redução da presença e circulação de pessoas no ambiente interno da PROPLAD;
d) Estabelecer dias e horários de trabalho presencial, quando não for possível o desenvolvimento da atividade de forma
remota;
e) Criar meios para a redução de circulação de documentos físicos no ambiente interno da PROPLAD;
f) Criar meios para proteção dos servidores em trabalho presencial, tornando o ambiente saudável;
g)  Identificar,  de  acordo  com  as  orientações  dos  governos  federal,  estadual  e  municipal  e  também  com  o  plano  de
contingência  da  Universidade  os  servidores  pertencentes  ao  grupo  de  risco;
h) Ajustar com as Unidades envolvidas em cada atividade sua realização preferencialmente por meio eletrônico (contato,
tramitação de documentos, etc.);
i) Monitorar a execução das atividades e avaliar a eficiência e eficácia desse formato de trabalho.
RESPONSÁVEL: PROPLAD

Unidade Responsável

Proplad - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Unidades Envolvidas

C3, EE, EEnf, EQA, FaDir, FaMed, ICB, ICEAC, ICHI, IE, ILA, IMEF, IO, Prae, Proexc, Progep, Prograd, Proinfra, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 1.   Aprimorar
os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de reuniões realizadas - Numérica (10.00) - 13.00 - Atendida
Plano de Contingência PROPLAD elaborado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Tendo como referência central a preservação da saúde dos servidores e a manutenção das atividades e compromissos
assumidos pela  Pró-Reitoria,  através das competências e  atribuições de suas Unidades,  foram desenvolvidas todas as
ações previstas para atingir  a  Meta.
Como  resultado  sintético  dessas  ações  a  PROPLAD  optou  por  tornar  público  aos  usuários,  através  de  Portaria  o
funcionamento e a forma de realização de suas atividades durante o período de excepcionalidade proposto no Plano de
Contingência  da  FURG  e  na  Portaria  533/2020,  do  Gabinete  da  Reitora.  Em  17  de  novembro  de  2020  foi  realizada  a
última  atualização  através  da  emissão  da  Portaria  1961/2020.
A nova proposta de trabalho mostrou possibilidades antes não identificadas como forma de dar mais eficiência a alguns
procedimentos. Por outro lado tornou latente a necessidade urgente de desenvolvimento e implementação do Processo
Eletrônico  Nacional  (PEN),  por  meio  do  SEI  ou  outro  sistema,  que  teria  facilitado  a  tramitação  dos  processos.  Ainda,
observou-se que a atividade home office exigiu de alguns servidores uma carga horária ainda maior de trabalho, deixando
muitas vezes de ser observado os períodos de intervalos de descanso e também de finais de semana. Alguns processos
de  decisão  tornaram-se  mais  morosos  pela  ausência  presencial  das  pessoas  no  momento  necessário.   Considerando
ainda  as  especificidades  das  atividades  exercidas  especialmente  na  Secretaria  Geral,  na  DAM  e  na  DAFC  muitas
atividades  continuaram  sendo  desenvolvidas  presencialmente,  por  não  haver  outra  alternativa.  Também  foi  possível
identificar  que  o  distanciamento  das  pessoas  não  foi  entendido  como  algo  positivo  visto  que  a  presença  física  otimiza
rotinas  e
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facilita as relações, condição essencial para o pleno sucesso de qualquer equipe de trabalho.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Proplad
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

43Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Campus Santo Antônio da Patrulha

Relatório de Metas da Unidade Campus Santo Antônio da Patrulha
Unidade é responsável pela meta

Meta

ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO  TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM EDUCAÇÃO (TAE) DO CAMPUS

Descrição

-  Nomeação  ou  remoção/troca  de  lotação  de  02  TAE  Assistentes  ou  Auxiliares  em  Administração  para  atender  às
demandas  dos  novos  cursos  já  instalados  e  necessidade  de  atendimento  administrativo  e  Secretaria  nos  três  turnos
(manhã /  tarde /  noite),  conforme o PPC do Curso de Engenharia  (p.  34)  e  o  Parecer  anexo à Ata 05/2018 do ICEAC.
- Nomeação ou remoção/troca de lotação de 01 TAE Assistente ou Auxiliar em Administração para atender à necessidade
de atendimento administrativo e Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE).
- Nomeação ou remoção/troca de lotação de 01 TAE Assistente ou Auxiliar em Administração para atender às demandas
dos novos cursos já instalados e necessidade de atendimento do SIB - Biblioteca Setorial SAP nos três turnos (manhã /
tarde / noite).
-  Nomeação  ou  remoção/troca  de  lotação  de  02  TAE  com  formação  em  mecânica  ou  metalurgia  para  a  estrutura
laboratorial  do  curso  de  Engenharia  de  Produção  (PPC  do  Curso,  p.  34).
- Nomeação ou remoção/troca de lotação de 02 TAE da área de Tecnologia da Informação / Informática (PPC do Curso
de Engenharia de Produção, p. 34)
-  Nomeação  ou  remoção/troca  de  lotação  de  01  TAE  Administrador(a)  tendo  em  vista  o  acúmulo  de  atividades  da
Administradora  já  em  exercício.
-  Implementação  do  dimensionamento  da  força  de  trabalho  dos  TAE  do  Campus,  conforme  processo  nº
23116.004262/2019-60.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

EE, EQA, ICEAC, IMEF, Progep, Proiti/CGTI, Propesp, SIB

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Consolidação dos Campi fora do município de Rio Grande (Gab)

Estratégias Relacionadas

VIII  -  Gestão  de  Pessoas  -  7  -  Promover  a  melhoria  contínua  dos  processos  relacionados  à  gestão  de  pessoas  -  3.
Realizar  o  dimensionamento  de  servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  nas  Unidades  da  Instituição.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de TAE destacados (por nomeação ou remoção) / 08 - Porcentagem (50.00) - 0.00 - Não atendida
Publicação  de  ato  do  COEPEA  aprovando  o  dimensionamento  da  força  de  trabalho  dos  TAE  do  Campus  -  Numérica
(1.00)  -  0.00  -  Não  atendida

Avaliação

- Não há dotação de recursos (abertura de vagas) em concursos para novos servidores, devido ao cenário nacional.

-  Não  há  manifestação  de  Unidades  e  PROGEP em promover  remoção  ou  lotação  de  servidores  no  Campus  SAP.  O
Campus  passou  de  3  cursos  para  5  de  graduação  e  2  PPG,  mantendo  a  mesma  força  de  trabalho  administrativa  (4
servidores), e passou de dois para os três turnos de funcionamento, havendo projetos para a instalação de mais Cursos a
partir de 2021.
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- A representatividade do Campus nos Conselhos Superiores da Universidade não é satisfatória.

-  O  Campus  não  possui  autonomia  equivalente  à  das  Unidades  para  gestão  de  pessoas  (dimensionamento,  lotação),
dependendo  destas  e  das  Pró-Reitorias  para  compor  sua  força  de  trabalho.  A  Direção  e  o  Conselho  do  Campus  vêm
envidando  esforços  e  negociando  com  Unidades  e  Pró-Reitorias  a  recomposição  de  força  de  trabalho;  dadas  as
dificuldades  acima,  as  limitações  foram  impositivas  e  importaram  no  não  atingimento  da  meta.
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Meta

ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO TERCEIRIZADA DO CAMPUS

Descrição

- Contratação adicional de 02 porteiros para atender a portaria do prédio de Salas de Aula - UBP.
- Contratação adicional de 03 serventes de limpeza para atender toda a Unidade Bom Princípio (UBP).
- Contratação adicional de 02 vigilantes (posto 24 h) para atender os prédios da nova Casa do Estudante Universitário e
de Salas de Aula da UBP.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 4 - Qualificar a gestão da contratação de obras e serviços - 1.   Qualificar o processo de contratação
de serviços continuados.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

:  Nº  de  terceirizados  adicionais  contratados  +  Número  de  terceirizados  deslocados  de  outros  postos  (CEU)  /  7  -
Porcentagem  (50.00)  -  42.85  -  Atendida

Avaliação

Mesmo com a falta de recursos orçamentários na Universidade devido ao cenário nacional, houve a recomposição parcial
da  força  de  trabalho  terceirizada  para  atender  os  novos  prédios  (UBP);  as  demais  vagas  deverão  ser  contratadas  na
liberação  dos  prédios  que  restam  para  entrega.

- Os postos de portaria (2 porteiros) da antiga CEU foram realocados para o prédio de salas de aula da UBP.
- Foi acrescido 1 servente de limpeza na UBP, dos 3 sugeridos.
- Os vigilantes posto 24h para atender os prédios da nova CEU e das Salas de Aula não foram contratados. No caso da
nova CEU ela ainda não está pronta, no caso do prédio das salas de aula, ele já está em uso porém não foi contratado
vigilância para este.
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Meta

APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO CAMPUS

Descrição

- Realização de eventos de formação continuada docente (PROFOCAP) para os docentes do Campus.
- Oferta de cursos de Capacitação para os servidores do Campus.
- Qualificação dos servidores do Campus.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

Progep, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de cursos de capacitação ofertados para os servidores (exceto PROFOCAP) - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de eventos do PROFOCAP - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de servidores docentes que concluíram capacitação - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de servidores TAE que concluíram qualificação (educação formal) - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Além da pandemia de COVID-19, há insuficiência de dotação de recursos para oferta de ações de capacitação para os
servidores, devido ao cenário nacional.

- Não há dotação de recursos para oferta de ações de capacitação para os servidores, devido ao cenário nacional. Para
ações  como  o  PROFOCAP,  que  importam  no  deslocamento  de  formadores  até  o  Campus,  os  cortes  e  restrições
referentes  a  transporte  impossibilitaram  oferta  de  mais  edições.

- O Decreto 9.991 restringiu seriamente a possibilidade de afastamentos e licenças para capacitação dos servidores. As
ações  individuais  tomadas  por  servidores  que  buscaram  qualificação  em  educação  formal  importaram  no  atendimento
parcial  da  meta;  para  o  próximo  ano  deverá  haver  uma  baixa  neste  indicador,  em  virtude  do  Dec.  9.991.

-  Considerando  o  momento  de  pandemia  do  ano  de  2020  ressaltamos  que  os  cursos  de  capacitação  ofertados  foram
todos de maneira online, o que facilita a participação dos servidores que atuam nos Campus de fora da sede. Porém em
um ano  típico  de  capacitações  presenciais  é  importante  reafirmar  a  necessidade  de  um olhar  mais  cuidadoso  para  os
campus  afastados  da  sede  no  momento  do  planejamento  de  cursos  a  serem ofertados.
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Meta

AUMENTO DA OCUPAÇÃO DE VAGAS NOS CURSOS

Descrição

- Planejamento de oferta e reoferta de disciplinas dos Cursos do Campus, visando à diminuição da retenção/evasão.
- Consolidação dos indicadores de retenção e evasão, por curso, com instrumentos de acompanhamento e controle.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

CCurCienExatLic - SAP, CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP, CoorCurEngProdSAP, CoordCurAdmSAP,
Prae, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 2.   Criar a política de enfrentamento à evasão e retenção
nos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº  de  Cursos  cujo  NDE  implementou  o  conceito  e  o  acompanhamento  dos  indicadores  de  retenção  e  de  evasão  -
Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não  atendida
Nº  de  Cursos  cujos  NDE  implementaram  política  de  oferta  e  reoferta  de  disciplinas  (com  registro  em  Ata)  -  Numérica
(1.00)  -  0.50  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

-  Houve avanços na discussão de retenção e evasão dentre  Direção do Campus,  Coordenações dos cinco Cursos de
graduação,  Coordenação  de  Atenção  ao  Estudante/PRAE,  Administração,  Secretaria.  Segue  o  levantamento  geral  das
causas  de  evasão  e  retenção,  para  determinação  de  indicadores  e  ações  para  os  futuros  PDA.

- Tem ocorrido reoferta de algumas disciplinas nas quais foram contatadas maiores taxas de retenções do alunos, mas
não existe até o momento uma politica de reofertas consolidada, havendo discussão nos NDE a respeito.

5 15/



Relatório de Metas da Unidade Campus Santo Antônio da Patrulha
Unidade é responsável pela meta

Meta

CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO CAMPUS-SOCIEDADE REGIONAL

Descrição

-  Visitações  para  divulgação  da  FURG  e  dos  Cursos  do  Campus  SAP  junto  ao  público  de  instituições  das  regiões
Metropolitana  de  Porto  Alegre,  Litoral  Norte  do  RS,  Vale  do  Paranhana,  Vale  dos  Sinos.
-  Divulgação do Campus nos veículos de mídia disponíveis nas regiões Metropolitana de Porto Alegre,  Litoral  Norte do
RS, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos.
- Participação institucional em eventos culturais, de divulgação científica, tecnológica e de inovação.
-  Acolhida  dos  integrantes  dos  diferentes  segmentos  da  comunidade  patrulhense  em  visitações  ao  Campus  SAP  e
eventos.
- Cessão de espaços para realização de eventos, projetos e programas da comunidade patrulhense e suas instituições.
- Participação em órgãos representativos regionais (conselhos, comitês, comissões).
- Integração de representantes da comunidade nos órgãos institucionais do Campus e da FURG.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

Prae, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 1.   Difundir a missão e a visão institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº de eventos com a participação institucional do Campus - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
nº de eventos, projetos ou programas realizados em espaços do Campus - Numérica (1.00) - 0.50 - Parcialmente atendida
nº de locais visitados para divulgação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
nº de notícias veiculadas na mídia regional - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
nº de órgãos da FURG que contam com membro da comunidade da abrangência regional do Campus - Numérica (1.00) -
0.00 - Não atendida
nº de órgãos representativos em que o Campus toma assento - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de visitações ao Campus - Numérica (1.00) - 0.50 - Parcialmente atendida

Avaliação

-  Alguns órgãos da FURG não contemplam a participação de membros externos.   Há dificuldades em obter  e  fornecer
deslocamento  por  viaturas  da  Universidade,  em  razão  do  cenário  nacional  e  os  cortes  orçamentários.   Os  esforços
levados  a  cabo  não  apenas  pela  Direção,  mas  por  iniciativas  individuais  de  servidores  e  estudantes,  importaram  no
fortalecimento da consolidação entre o Campus e a sociedade regional, sempre havendo, entretanto, mais espaço para
avanços nestas ações - condicionado a disponibilidade de alguns recursos. De modo geral  aumentou o diálogo entre o
Campus e diversos atores do setor público regional.

-  Cabe  ressaltar  também  que  alguns  indicadores  desta  meta  referem-se  a  eventos  que  foram  prejudicados  por  este
momento  atípico  do  ano  de  2020.  Porém  esforços  foram  envidados  para  que  pelo  menos  nos  ambientes  virtuais  o
Campus  obtivesse  mais  participação  e  voz.
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Meta

COVID - diminuir o sentimento de afastamento bem como manter a saúde mental e o sentimento de pertencimento dos
estudantes do Campus SAP durante a pandemia

Descrição

Realização de atividades em redes sociais, bate-papos, eventos on-line, entre outros.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP, EQA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos - 4.   Ampliar os usos de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
no ensino e na gestão das coordenações.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de atividades on-line realizadas com os alunos - Numérica (10.00) - 11.00 - Atendida

Avaliação

Redes  Sociais:Considerando  o  contexto  da  Pandemia  Covid-19,  as  coordenações  de  cursos,  preocupadas  com  o
afastamento  e  a  saúde mental  dos  nossos  estudantes,  realizaram diversas  atividades  nas  Redes  Sociais,  sendo  estas
realizadas  no  Instagram,  no  Facebook,  no  Linkedin  e  no  Linktr.ee.  Destaca-se  o  Quadro  AgroQuiz,  realizado  no
Instagram, no qual eram postadas perguntas elaboradas pelos docentes dos cursos, coordenações de curso, técnicos e
projetos de extensão e, depois de 24 h,a justificativa da resposta era postada. Foram mais de 40 perguntas e respostas
justificadas, realizadas de abril até setembro, quando houve o retorno às aulas. (Indicador numérico 4)
-  Bate-papos  com  a  coordenação:Foram  realizados  diversos  bate-papos  com  os  estudantes  e  as  coordenações  de
cursos,  em  conjunto  com  o  Diretório  Acadêmico  das  Engenharias  Agroindustriais.  As  temáticas  que  nortearam  essas
conversas  estavam  relacionadas  ao  retorno  às  aulas.(Indicador  numérico  3)
- Eventos on-line:O dia do Engenheiro Agroindustrial (13 de setembro) foi comemorado de forma on-line nos dias 9, 10,
11  de  setembro  com  palestras  de  convidado  externo,  com  as  coordenações  de  cursos,  representantes  do  PPGSPA
(Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Agroindustriais) e alunas egressas da FURG. Essa atividade foi
uma parceria entre o Projeto de Extensão Ciclo de Palestras das Engenharias Agroindustriais, PET FURG-SAP, Diretório
Acadêmico  da  Engenharias  Agroindustriais,  PPGSPA  e  coordenações  de  curso  de  Engenharia  Agroindustrial
Agroquímica  e  de  Engenharia  Agroindustrial  Indústrias  Alimentícias.  Ainda  dentro  do  projeto  de  extensão  Ciclo  de
Palestras  das Engenharias  Agroindustriais,  foram realizadosos seguintes  eventos"Cenário  da Pós-Graduação no Brasil:
Perspectivas e Desafios" e"As Perspectivas para os Sistemas Agroindustriais no Brasil a Partir do Cenário Internacional",
ambos no formato on-line. (Indicador numérico 3)
-Site: A fim de fortificar o fluxo de informações e estimular o sentimento de pertencimento dos discentes e docentes, foi
criado o site dos cursos Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias com o
domínio agroindustrial.furg.br.(Indicador numérico 1)
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Meta

COVID - produção de álcool etílico glicerinado para distribuição às entidades que trabalham na linha de frente no combate
à pandemia

Descrição

Produzir 1300 litros de álcool etílico glicerinado nos laboratórios de química da EQA-SAP

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

EQA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número de litros de álcool etílico glicerinado produzido - Numérica (1300.00) - 1300.00 - Atendida

Avaliação

Foram realizadas  2  etapas  de  produção.  Inicialmente,  foram recebidos  insumos  através  da  Câmara  de  Vereadores  de
Santo Antônio da Patrulha, e os 136 L de álcool produzidos foram doados à VigilânciaSanitária, para distribuição entre as
equipes  de  enfermeiros,  médicos,  bombeiros  e  brigada  militar  do  município.  Posteriormente,  duas  empresas  fizeram a
doação dos insumos, o que possibilitou a produção de 1164 L de álcool etílico glicerinado. Destes, 500 L foram doados ao
hospital  de  Flores  da  Cunha  e  664  L  foram  novamente  doados  à  VigilânciaSanitária  de  SAP.  Em  ambas  as  etapas,
docentes,  técnicos  e  estudantes  dos  cursos  de  graduação  (Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica  e  Engenharia
Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Licenciatura em Ciências Exatas, Engenharia da Produção e Administração) e pós-
graduação  (Programa  de  Pós  Graduação  em  Química  Tecnológica  e  Ambiental  e  Especialização  em  Qualidade  e
Segurança  de  Alimentos)  do  Campus  participaram  como  voluntários.
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Meta

MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS

Descrição

- Implementar o Regimento do Conselho do Campus, a partir da aprovação do Regimento do Campus.
- Implementar Regimento de Trabalho da CIAP do Campus.
- Compor ou recompor as comissões internas do Campus:Núcleo de Extensão, Câmaras de Conselho.
- Aumentar a transparência ativa do Campus.
- Aumentar a oferta de referência e serviços por meio remoto (site do Campus).
- Capacitar os servidores para uso de ferramentas de gestão digital.
- Definir, em conjunto com os outros Campi, o rol de informações de gestão cujo acesso é necessário para o cumprimento
da Deliberação 14/2017.
- Definir e propor, em conjunto com os outros Campi, sugestões para elaboração da nova Matriz Orçamentária da FURG.
- Encaminhar proposta de adequação do SisProj sobre lotação de projetos no Campus.
- Documentar e publicar o planejamento do uso de espaços e infraestrutura do Campus, conforme Ata 17 do Conselho.
- Definir e documentar os fluxos de procedimento e atribuições da Secretaria do Campus.
- Elaborar as propostas do PDC (Plano de Desenvolvimento do Campus) e encaminhar ao Conselho.
- Implementar a Flexibilização de Jornada de Trabalho, conforme Processo 23116.004262/2019-60.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

Gab, Proexc, Progep, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Consolidação dos Campi fora do município de Rio Grande (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 10 - Consolidar a estrutura dos campi situados fora do município de Rio Grande - 2.   Aprovar
o regimento interno dos campi.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  10  -  Consolidar  a  estrutura  dos  campi  situados  fora  do  município  de  Rio  Grande  -  3.
Consolidar  a  infraestrutura  do  campus  SVP,  SAP  e  SLS.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

aprovação  e  implementação  da  Flexibilização  de  Jornada  de  Trabalho,  conforme  Processo  23116.004262/2019-60  -
Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não  atendida
Edição  de  atos  (Conselho,  Direção)  definindo  os  fluxos  de  procedimento  e  atribuições  da  Secretaria  do  Campus  -
Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não  atendida
Edição do estudo do planejamento do uso de espaços e infraestrutura do Campus - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Encaminhamento das propostas do PDC (Plano de Desenvolvimento do Campus) ao Conselho - Numérica (1.00) - 0.00 -
Não atendida
Encaminhamento  de  documento  sugerindo  subsidios  para  a  elaboração  da  nova  Matriz  Orçamentária  da  FURG  -
Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não  atendida
nº  de  ações  de  capacitação  dos  servidores  para  uso  de  ferramentas  de  gestão  digital  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não
atendida
nº  de  atos  do  Conselho  /  Direção  do  Campus  encaminhando  solicitação  de  adequação  do  sistemas.furg.br  e  da
ferramenta  SisProj  para  alcance  da  meta  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não  atendida
nº  de  conjuntos  de  informações  (menus)  disponibilizando  dados  de  transparência  ativa,  referência  e  serviços  por  meio
remoto,  através  do  site  do  Campus  -  Numérica  (1.00)  -  1.00  -  Atendida
Nº de Deliberações do Conselho aprovando Regimento do Conselho, (re)composição de comissões internas - Numérica
(1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A  pandemia  de  COVID-19  interrompeu  o  fluxo  de  trabalho  da   CIAP  do  Campus;  contudo,  houve  a  aprovação
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de regulamentação do planejamento do uso de espaços físicos.
- Segue ainda sem discussão ou aprovação (pelo CONSUN) o Regimento do Campus, após dois anos, o que impossibilita
a regulamentação interna do Campus a partir do Conselho e Direção.  Há dificuldades orçamentárias para obtenção de
infraestrutura, em virtude do cenário nacional.
-  O  servidor  responsável  pela  criação  e  manutenção  do  site  do  Campus  segue  o  aprimoramento  contínuo  desta
ferramenta,  com  a  implementação  de  mais  transparência  ativa  e  serviços,  de  acordo  com  a  legislação  mais  recente,
apesar das restrições decorrentes do material disponibilizado (plataforma e ferramentas "Joomla") e da falta da oferta de
capacitação continuada,  solicitada  ano a  ano.  O NTI/FURG tem sido  solidário  às  demandas apontadas,  auxiliando sua
resolução dentro  das  limitações  normativas  existentes.  Meta  parcialmente  atingida.
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Meta

MELHORIA CONTÍNUA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS

Descrição

-  Composição  de  indicadores  oriundos  dos  resultados  da  Avaliação  Docente  pelo  Discente  (ADD)  junto  aos  NDE  dos
Cursos  do  Campus.
- Composição de indicadores oriundos dos resultados da Avaliação das Turmas pelo Docente (ATD) junto aos NDE dos
Cursos do Campus.
- Atualização de Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos Cursos, a partir de reformulação curricular.
- Regulamentação e implementação de procedimentos (com manual do estudante) para estágios curriculares dos Cursos
do Campus.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

CCurCienExatLic - SAP, CCurEngAgroAlim - SAP, CCurEngAgroQuim - SAP, CoorCurEngProdSAP, CoordCurAdmSAP,
EE, EQA, ICEAC, IMEF, Prae, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de atualizações dos PPP e QSL dos Cursos do Campus aprovadas e encaminhadas pelos NDE - Numérica (1.00) -
1.00 - Atendida
Nº de Cursos com indicadores montados a partir da ADD - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de Cursos com indicadores montados a partir da ATD - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
nº de Cursos com regulamentação e implementação de procedimentos de estágios curriculares - Numérica (1.00) - 1.00 -
Atendida

Avaliação

Os  membros  da  CIAP  têm  dialogado  com  os  setores  envolvidos  nas  avaliações,  melhorando  a  percepção  das
necessidades  que  foram  descritas  nestas,  iniciando  a  atuação  da  etapa  de  planejamento  correspondente.

Atualização  dos  Projetos  Pedagógicos  do  Curso  de  Engenharia  Agroindustrial  Agroquímica:  Processo  de  Alteração
curricular iniciou em 2019 e finalizou em março de 2020, sendo aprovado pelo COEPEA (003/2020 da 3ª Câmara). Esta
foi elaborada pela Coordenação de Curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica em conjunto com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e  visou a redução das taxas de evasão e retenção dos graduandos.  A maioria  das mudanças está
relacionada  aos  pré-requisitos  das  disciplinas,  tornando  o  QSL  do  curso  mais  lógico  e  flexível  às  matrículas  dos
acadêmicos. A criação da disciplina de Direitos Humanos visa atender os requisitos legais e normativos de acordo com a
Resolução  nº  1  de  2012  (CNE/MEC).  Além  da  alteração  curricular,  a  atualização  do  PPC  do  curso  de  Engenharia
Agroindustrial  Agroquímica realizada em conjunto  com o NDE foi  aprovada nos trâmites da Unidade (Ata 14/2020).  Na
atualização foram adicionados alguns pontos: Normas de Projeto Final de Curso; Normas de Estágio Obrigatório e Não-
obrigatório;  Infraestrutura  atualizada;  Atribuições  dos  Egressos  e  as  Bibliografias  básicas.  O  PPC  atualizado  já  está
disponível  na  página  da  PROGRAD.

Atualização dos Projetos Pedagógicos do Curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias: Atualização de PPC
e o QSL (Deliberação 02/2020 - COEPEA/3ª Câmara Engenharias).  O PPC foi atualizado atendendo as novas diretrizes
para os cursos de Engenharia.  Além disso, também foram adicionadas normas em relação aos estágios obrigatórios e
Projeto de conclusão de curso.
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Meta

NOVOS CURSOS PARA O CAMPUS

Descrição

- Nomeação de Comissões de estudo para implementação de cursos de Graduação no Campus, com a participação de
servidores do Campus SAP.
-  Aporte  de  estudos  junto  à  comunidade  regional  sobre  as  demandas  por  novos  Cursos,  adequando  as  necessidades
desta  comunidade  às  áreas  do  conhecimento  e,  em  seguida,  aos  Cursos  possíveis.
-  Apreciação  de  propostas  de  criação  novos  Cursos  de  Graduação  no  Campus  pelas  comissões  nomeadas,  perante
Conselhos  de  Unidades  e  Conselho  do  Campus.
- Efetiva criação de novos Cursos no Campus.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  11.    Consolidar  os novos cursos de Graduação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

: Propostas apreciadas (mediante Ata) nos Conselhos de Unidades e Campus - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de Comissões de estudo criadas com participação de servidores do Campus - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de estudos realizados junto à comunidade regional - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Número de Cursos criados no Campus (entre graduação e pós) - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

-Avanços nos diálogos junto à comunidade regional têm beneficiado a discussão interna sobre novos Cursos.
- Dificuldades de obtenção de recursos (servidores e infraestrutura) para implementação de novos Cursos, o que atrasa a
análise  pelas  Unidades.  Como as  Unidades detém a  competência  regimental  privativa  de  propor  a  implementação dos
Cursos, isso por vezes dificulta uma maior sensibilização das mesmas pela comunidade regional e acadêmica dos Campi.
Houve, entretanto, avanços junto a certas Unidades e outras Instituições para que a oferta de novos cursos prossiga em
2021.
- Ressalta-se a aprovação de um curso de mestrado para o Campus ligado à EQA neste ano de 2020 - Programa de Pós-
Graduação em Sistemas e Processos Agroindustriais - PPGSPA
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Meta

UTILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA  UNIDADE CIDADE ALTA

Descrição

-  Remanejo  de  salas  de  permanência  da  UCA,  contemplando  destinação  de  espaço  adequado  a  todos  os  docentes  e
técnico-administrativos  com atividades  no  local.
-  Adequação da  atual  sala  da  Secretaria,  com acesso  separado  e  exclusivo  à  impressora/copiadora,  utilização  da  sala
como Posto  de  Apoio  Administrativo,  e  destinação  de  espaço  para  Arquivo  e  Almoxarifado.
-   Implementação do Laboratório de Construção de Materiais Didáticos na atual sala 12.
-   Implementação do Laboratório de Física Moderna na atual sala 10.
-  Transformação  da  Sala  01  em  espaço  dedicado  para  eventos,  sob  gestão  do  Polo  Universitário  Santo  Antônio  e
Prefeitura  Municipal,  com  uso  compartilhado  com  o  Campus  SAP.
- Transformação do espaço do SIB (com a transferência deste para a UBP) em Sala de Aula 06 (atual espaço do acervo)
e duas salas multiuso (atuais sala de permanência da Bibliotecária e sala de estudos).
-  Implementação  de  espaço  dedicado  para  o  PET  FURG-SAP  e  EngerSolution  Empresa  Junior,  na  sala  contígua  ao
Laboratório  de  Física  (atualmente  permanência  de  TAE).

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

IMEF, Prae

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Consolidação  dos  Campi  fora  do  município  de  Rio  Grande  (Gab)---Programa  do  PDI  para
Infraestrutura  e  Segurança  Patrimonial  (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  10  -  Consolidar  a  estrutura  dos  campi  situados  fora  do  município  de  Rio  Grande  -  3.
Consolidar  a  infraestrutura  do  campus  SVP,  SAP  e  SLS.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Porcentagem;  Descrição:  Número  de  ações  propostas  /  número  de  açoes  atendidas  -  Porcentagem  (50.00)  -  60.00  -
Atendida

Avaliação

O ano já iniciou  com os novos espaços (Pavilhão de Salas de Aula da UBP, Biblioteca) entregues e operando, porém,
como a  internet  no  pavilhão  de  salas  de  aula  ainda  não  foi  instalada  devido  a  problemas  de  infraestrutura  no  local  de
instalação dos esquipamentos, as salas de permanência ainda não foram transferidas da UCA para a UBP; com isso, a
Unidade Cidade Alta estará apta para a remodulação dos seus espaços, quando o pavilhão de salas de aula estiver em
pleno funcionamento.  Além da melhoria  da disposição de salas de permanência,  cujos trabalhos prosseguem em ritmo
lento devido à pandemia.  A alocação de salas de permanência para técnicos e docentes almejada foi  alcançada.
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Meta

UTILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DO CAMPUS  NA UNIDADE BOM PRINCÍPIO

Descrição

- Construção do CTMM - Centro de Tecnologia Metal Mecânica (ao menos conclusa a licitação).
- Pavimentação das vias internas de acesso a prédios, circulação de pedestres e veículos.
-  Implantação  de  estacionamento  para  veículos  (em  caráter  de  urgência  pela  avaliação  para  recredenciamento
institucional  da  FURG).
- Construção de cobertura para os dois veículos oficiais do Campus.
-  Adequação  da  estrutura  predial  aos  critérios  de  acessibilidade  (em  caráter  de  urgência  pela  avaliação  para
recredenciamento  institucional  da  FURG).
- Implementação do espaço de Secretaria e apoio do PPGECE no Prédio Administrativo.
- Transferência da Secretaria e Administração do Campus para o Prédio Administrativo (PA).
- Transferência da Biblioteca Setorial para o Prédio Administrativo (PA).
- Entrega do prédio do Centro de Convívio da UBP.
-  Criação  de  Espaço  Multiuso  Estudantil  (DAs,  Atlética,  etc)  na  área  ora  denominada  "LOJA",  entre  a  Cafeteria  e  o
Saguão  do  prédio  do  Ponto  de  Convívio.
- Entrega da Casa do Estudante da UBP.
- Entrega do Pavilhão 1 (novo prédio de Salas de Aula) da UBP com a transferência das atividades letivas hoje realizadas
no PA e no CT-UBP, arranjo das salas de permanência docente e implementação de espaços multiuso para atividades
acadêmicas (empresas júnior,  projetos).
- Criação do  Espaço de Aprendizagem Colaborativa na Sala 1.207.
- Implementação de sala de permanência dos trabalhadores terceirizados na Sala 1.109.
- Equipagem com itens de mobiliário solicitados para atender aos novos prédios da UBP.

Unidade Responsável

Campus Santo Antônio da Patrulha

Unidades Envolvidas

EE, EQA, ICEAC, IMEF, Prae, Proinfra, SIB

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)---Programa do
PDI  para  Consolidação  dos  Campi  fora  do  município  de  Rio  Grande  (Gab)---Programa  do  PDI  para  Infraestrutura  e
Segurança  Patrimonial  (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
XIII  -  Gestão  Institucional  -  10  -  Consolidar  a  estrutura  dos  campi  situados  fora  do  município  de  Rio  Grande  -  3.
Consolidar  a  infraestrutura  do  campus  SVP,  SAP  e  SLS.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

; Descrição: Número de ações propostas / número de ações  atendidas - Porcentagem (50.00) - 75.00 - Atendida

Avaliação

Foi  concluída  a  instalação  de  uma  calçada  que  interliga  o  Ponto  de  Convívio  ao  Pavilhão  de  Salas  de  Aula,
proporcionando  acesso  calçado  à  todos  os  prédios  da  UBP.
A Biblioteca setorial foi totalmente transferida para o Prédio Administrativo.
Foi iniciado o uso no Ponto de Convívio, com a exploração de serviço de lancheria para a comunidade universitária, bem
como espaço de convívio entre os usuários e espaço multiuso estudantil.
Houveram avanços nas melhorias da estrutura interna da Unidade Bom Princípio, como: a instalação de um corrimão na
escadaria  que  dá  acesso  ao  Prédio  Administrativo;  o  aumento  da  área  externa  com a  instalação  de  uma cobertura  no
Ponto de Convívio, proporcionando um espaço maior para a colocação de mesas aos usuários; instalação de suporte de
mastros para colocação de bandeiras, marcando o local como instituição pública; instalação de uma plataforma elevatória
no prédio de salas de aula; instalação dos equipamentos de internet na nova CEU e no Ponto de Convívio.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santo Antônio da Patrulha
Unidade é responsável pela meta

A Secretaria do PPGECE e parte da Secretaria do Campus foram transferidas para o Prédio Administrativo da UBP.
Foi criado o Espaço de Aprendizagem Colaborativa na Sala 1.207 do pavilhão de salas de aula. Foi implementada uma
sala de permanência dos trabalhadores terceirizados na Sala 1.109 do mesmo pavilhão.
As demais ações encontram-se em fase de conclusão, como a Casa do Estudante ou em fase análise para execução de
projeto, como a cobertura para as viaturas, por exemplo.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Campus SAP
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

12Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Sead - Secretaria de Educação a Distância

Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Apoiar a integração do Sistema Acadêmico da FURG com o Moodle.

Descrição

- Consultoria sobre o uso do Moodle e suas funcionalidades
- Criação dos perfis Professor, Estudante, Tutor EAD, Coordenador de Tutoria, Equipe SEAD e Monitor
- Realização de testes funcionais dos perfis citados acima
- Pesquisa de plugins para o AVA FURG (moodle)

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 11 - Institucionalizar a Educação a Distância - 3.   Fomentar ações transversais de Educação a
Distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de Consultorias - Numérica (19.00) - 19.00 - Atendida

Avaliação

O Setor de TI da SEaD prestou todo o suporte necessário ao NTI durante o planejamento da integração, no sentido de
orientar e testar as recomendações feitas para a plataforma Moodle e prestou consultoria a partir do momento em que o
AVA FURG entrou em funcionamento, atendendo as demandas da comunidade e mediando soluções.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Atendimento e suporte aos usuários do Ambientes Virtuais da FURG

Descrição

Atendimento de demandas via Sistema de Solicitações da FURG que dizem respeito ao suporte para o ensino remoto.

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  11  -  Institucionalizar  a  Educação  a  Distância  -  4.    Qualificar  a  SEAD  como  um  centro
agregador  para  o  uso  das  Tecnologias  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de solicitações atendidas - Numérica (545.00) - 545.00 - Atendida

Avaliação

O Setor de TI da SEaD se organizou e respondeu com prontidão a todas as solicitações recebidas, encaminhando as que
exigiam articulação com outras unidades e retornando ao usuário
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Atendimentos virtuais do GT Pedagógico da SEaD

Descrição

Atendimentos  virtuais  via  webconferência  a  estudantes,  técnicos-administrativos  e  docentes,  para  esclarecimento  de
dúvidas  e  orientações  de  design  educacional  (planejamento  das  disciplinas  e  cursos,  configuração  e  diagramação  dos
AVAs  das  disciplinas,  uso  das  ferramentas  (recursos  e  atividades),  acompanhamento  síncrono  e  assíncrono  dos
estudantes,  modos  de  avaliação.

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 11 - Institucionalizar a Educação a Distância - 3.   Fomentar ações transversais de Educação a
Distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de atendimentos realizados: 40 professores 13 TAEs 2 estudante - Numérica (55.00) - 55.00 - Atendida

Avaliação

O  GT  Pedagógico  da  SEaD  criou  uma  sala  virtual  para  atendimentos  e  disponibilizou  um  calendário  semanal  com  os
horários.  Do  início  de  agosto  até  início  de  dezembro,  período  concomitante  ao  início  das  atividades  acadêmicas  da
universidade.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Construção do Espaço AVA Formação

Descrição

Criação de espaço para formação e capacitação no uso do AVA FURG para professores, TAEs, tutores EAD e estudantes

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Unidades Envolvidas

Prae, Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 11 - Institucionalizar a Educação a Distância - 9.   Promover a convergência das modalidades
de ensino, por meio de ações que integrem os aspectos pedagógicos e tecnológicos nos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº  de  espaços  virtuais  criados  para  ofertar  formações,  atendimentos  e  tutoriais:
https://ava.furg.br/course/index.php?categoryid=2  -  Numérica  (8.00)  -  8.00  -  Atendida

Avaliação

A SEaD participou diretamente,  junto com o GT Pedagógico da Prograd,  na criação,  manutenção e disponibilização de
conteúdos nos espaços de formação.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Criação de espaço de perguntas frequentes sobre o uso do AVA FURG

Descrição

Criação e atualização do espaço de perguntas frequentes disponível para consulta da comunidade acadêmica da FURG
sobre questões do AVA FURG

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  11  -  Institucionalizar  a  Educação  a  Distância  -  4.    Qualificar  a  SEAD  como  um  centro
agregador  para  o  uso  das  Tecnologias  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação de ferramenta de Perguntas Frequentes  - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

O Setor de TI da SEaD compilou perguntas do atendimento virtual (via CHAT, solicitações e atendimento pedagógico)  e
criou o espaço de perguntas frequentes disponível para consulta da comunidade acadêmica da FURG sobre questões do
AVA FURG (https://ava.furg.br/course/view.php?id=6).  As perguntas são Categorizadas por  perfis  (estudante,  professor,
tutor  a  distância,  etc)  e  por  tipo de configuração (curso,  disciplina,  configurações do AVA,  recursos e atividades).
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Criação de espaço para atendimento virtual do AVA FURG

Descrição

- Criação do espaço para atendimento síncrono, via chat, aos usuários do AVA FURG
- Montagem de equipe para o atendimento virtual em dois turnos (manhã e tarde) de julho a outubro

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 11 - Institucionalizar a Educação a Distância - 9.   Promover a convergência das modalidades
de ensino, por meio de ações que integrem os aspectos pedagógicos e tecnológicos nos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de atendimentos realizados - Numérica (231.00) - 231.00 - Atendida

Avaliação

O  espaço  de  Atendimento  Virtual  mostrou-se  como  ferramenta  fundamental  de  orientação  e  encaminhamento  dos
usuários  aos  espaços  de  consulta  dos  materiais  e  pessoas  que  pudessem  sanar  as  suas  dúvidas.  O  atendimento
síncrono, via Chat, foi organizado para funcionar oito horas por dia, sete dias por semana, no período de julho a final de
outubro de 2020.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Lives,  formações e orientações para uso da webconferência

Descrição

-  Constituição  de  uma  equipe  dedicada  à  pesquisa  de  ferramentas  de  webconferência,  produção  de  materiais  digitais
voltados  para  a  formação  e  capacitação  de  professores,  tutores,  técnicos  administrativos  e  estudantes.
- Realização de Lives sobre o uso do MCONF na FURG.
-  Formação de MCONF para as unidades administrativas e acadêmicas para uso nos procedimentos,  reuniões e aulas
virtuais.
- Realização de formações sobre o uso do MCONF e Google Meet para os cursos EaD da FURG.

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  11  -  Institucionalizar  a  Educação  a  Distância  -  4.    Qualificar  a  SEAD  como  um  centro
agregador  para  o  uso  das  Tecnologias  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº Lives e formações - Numérica (12.00) - 12.00 - Atendida

Avaliação

O  Setor  de  TI  da  SEaD  constituiu  uma  equipe  dedicada  à  pesquisa  de  ferramentas  de  webconferência,  envolvendo
técnicos  do  setor  e  colaboradores  bolsistas  e  estagiários,  produziu  materiais  digitais  voltados  para  a  formação  e
capacitação  de  professores,  tutores,  técnicos  administrativos  e  estudantes  da  comunidade  acadêmcia  da  FURG.
Foram realizadas Lives  sobre  o  uso do MCONF na FURG e ofertadas Formações  para  as  unidades administrativas  e
acadêmicas,  criação de  salas  virtuais  e  identificação de  Administradores  para  as  mesmas,  para  gerenciamento  do  uso
nos  procedimentos,  reuniões  e  aulas  virtuais.
Para os cursos EaD da FURG, foram realizadas formações para o uso do MCONF e Google Meet em encontros virtuais.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Lives no AVA Formação sobre o AVA FURG

Descrição

Playlist  de  LIVEs  criadas  para  apresentar  e  esclarecer  dúvidas  da  comunidade  acadêmica  e  em  geral  sobre  temas
pertinentes  ao  campo  da  educação  remota  e  uso  das  tecnologias  digitais  nos  processos  educativos.

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Unidades Envolvidas

Prae, Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 11 - Institucionalizar a Educação a Distância - 3.   Fomentar ações transversais de Educação a
Distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Número  de  Lives  exibidas  que  envolveram  diretamente  a  SEaD  -  Numérica  (8.00)  -  Não  informado  -  Aguardando
resultado

Avaliação

A SEaD participou diretamente de oito encontros virtuais (LIVEs) que apresentaram temas e esclareceram dúvidas sobre
o AVA FURG, além de temas pertinentes ao campo da educação remota e uso das tecnologias digitais  nos processos
educativos,  tais  como planejamento e  docência  no contexto  online,  produção de material  digital,  dúvidas frequentes no
ensino online, avaliação, entre outros. Destacamos  participação do GT Pedagógico da SEaD, da equipe de produção de
materias educativos digitais e o setor de TI no chat das LIVE's, respondendo as perguntas dos participantes.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Produção de tutoriais de uso do AVA FURG

Descrição

Produção de materiais educativos digitais nos formatos de vídeo, PDF e Slides (apresentações Google) e disponíveis no
espaço \"Conheça o AVA\"

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  11  -  Institucionalizar  a  Educação  a  Distância  -  4.    Qualificar  a  SEAD  como  um  centro
agregador  para  o  uso  das  Tecnologias  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de peças produzidas: 14 vídeos e 38 arquivos de apresentação (online) e PDF - Numérica (52.00) - Não informado -
Aguardando resultado

Avaliação

Foram produzidos tutoriais em vídeo, em pdf e em apresentações, de forma integrada e multidisciplinar pelas equipes do
GT  Pedagógico  da  SEaD,  do  Setor  de  TI  e  do  núcleo  de  materiais  educacionais  digitais,  envolvendo  a  criação  do
conteúdo,  a  revisão  dos  textos,  o  design  e  a  diagramação  e  a  inserção  de  dicas  pedagógicas.  Os  materiais  estão  no
espaço  do  AVA Formação  -  Conheça  o  AVA FURG (https://ava.furg.br/course/view.php?id=2)  e  na  playlist  de  Tutoriais
AVA  FURG  disponível  no  canal  Youtube  da  SEaD
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLluOfUhBkSADJOTvYCS1sytvOhuum5Ykj).
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Uso do Mconf como melhoria das aulas via webconferência e do material  oriundo desse serviço para uso dos
estudantes e professores no AVA.

Descrição

- Melhoria do uso do sistema MCOnf
- Cursos de formação para usuários e administradores
- Produção de material didático e explicativo
- LIVEs para orientação aos usuários ( 2020 foram realizadas formações específicas para produção de material educativo
digital acessível).

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão  Institucional  -  11  -  Institucionalizar  a  Educação  a  Distância  -  4.    Qualificar  a  SEAD  como  um  centro
agregador  para  o  uso  das  Tecnologias  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de comunidades criadas - Numérica (64.00) - 64.00 - Atendida

Avaliação

O incentivo ao uso da plataforma de conferência web da RNP - MConf iniciou em 2019, com a organização e suporte aos
fluxos  de  reuniões  virtuais  da  Reitoria  (Conselhos),  dos  Programas  de  Pós-graduação  (defesas  e  qualificações)  e
reuniões  dos  cursos  EaD,  pelo  Setor  de  TI  da  SEaD.  Em  2020  houve  um  incremento  significativo  no  uso  e  a
reorganização  dos  processos  no  sentido  de  qualificar  os  usuários  e  torná-los  mais  autônomos  quanto  à  criação  e
gerenciamento  das  reuniões.  Foram  produzidos  materiais  explicativos,  ofertados  cursos  de  formação  e  LIVE's  de
orientação  e  esclarecimento  de  dúvidas.  Os  procedimentos  foram  publicados  no  site  da  unidade,  em:
https://sead.furg.br/web-conferencia.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de um GT Pedagógico para agregar os docentes que atuam na SEaD

Descrição

- Criação do Grupo do Trabalho Pedagógico da SEaD
- Reuniões semanais de planejamento e avaliação pedagógica das ações
- Articulação do GT com outros setores da Unidade
- Apoiar as ações de Formação.
- Orientação às decisões da Gestão da Unidade no que tange ao Pedagógico.

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 11 - Institucionalizar a Educação a Distância - 3.   Fomentar ações transversais de Educação a
Distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução das ações planejadas - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

No início de janeiro de 2020, foi criado pela Coordenação de Apoio Pedagógico em EaD um grupo de trabalho, intitulado
"GT Pedagógico da SEaD" para reunir os docentes vaga UAB que atuam também na unidade, no sentido de agregar os
pares  para  planejamento,  organização  e  acompanhamento  das  ações  de  formação  e  dar  apoio  às  decisões  da
Coordenação.  A  partir  de  março  de  2020,  o  GT  passou  a  receber,  organizar  e  atender  as  demandas  referentes  às
questões  do  ensino  remoto,  da  integração  do  AVA  FURG  com  o  Sistema  Acadêmico  e  da  formação  docente  para  o
planejamento  e  avaliação  das  aulas  no  novo  ambiente  virtual,  participando  das  ações  da  FURG,  das  propostas  da
Prograd  e  também  atendendo  a  demandas  emergentes  do  início  das  aulas  virtuais  junto  aos  colegas  docentes  da
universidade.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar a criação de playlists de podcasts para publicação no www.salapodcast.furg.br

Descrição

Incentivar  a  produção  autoral  de  podcasts,  com  apoio  da  SEaD  para  a  produção  e  veiculação  no
www.salapodcast.furg.br.
Criar estratégias de divulgação das produções vinculadas ao www.salapodcast.furg.br.

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 5.   Integrar as ações de extensão com os projetos
pedagógicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Divulgação  das  produções  vinculadas  ao  www.salapodcast.furg.br  -  Porcentagem  (100.00)  -  50.00  -  Parcialmente
atendida
Produção autoral de podcasts, com apoio da SEaD - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O  setor  de  audiovisual  da  SEaD,  onde  a  radioweb  está  inserida,  não  conseguiu  atingir  a  meta  por  conta  das  outras
demandas que surgiram por conta da Pandemia. Porém a produção de podcasts utilizando a ferramenta de gravação de
áudio do AVA FURG foi incentivada nos atendimentos virtuais.
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Relatório de Metas da Unidade Sead - Secretaria de Educação a Distância
Unidade é responsável pela meta

Meta

Rede de conversação sobre o ensino remoto

Descrição

- Criação de uma rede de conversação sobre o ensino remoto
- Disponibilizar um espaço de acesso aberto a conteúdos sobre educação remota/online/a distância
- Promover o encontro semanal virtual para conversar com docentes e estudantes de todos os segmentos

Unidade Responsável

Sead - Secretaria de Educação a Distância

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Educação a Distância (Sead)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 11 - Institucionalizar a Educação a Distância - 3.   Fomentar ações transversais de Educação a
Distância.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realização  das  ações  propostas  (https://redeescolauniversidade.blogspot.com)  -  Porcentagem  (100.00)  -  100.00  -
Atendida

Avaliação

A  partir  do  momento  em  que  se  entrou  no  plano  de  contingência  na  Universidade,  a  SEaD  sentiu  a  necessidade  de
estabelecer um canal de escuta e comunicação com a comunidade acadêmica, o que resultou na criação de uma rede de
conversação sobre  o  ensino  remoto.  Foi  criada uma sala  virtual  para  o  encontro  semanal  de  diálogos com docentes  e
estudantes  de  todos  os  segmentos  e  se  disponibilizou  um  espaço  de  acesso  aberto  a  conteúdos  sobre  educação
remota/online/a  distância  (https://redeescolauniversidade.blogspot.com/).

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Sead
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

13Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Secom - Secretaria de Comunicação

Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Mobilização dos públicos internos para a participação em ações da universidade

Descrição

- Produção integrada de comunicação, com materiais gráficos, texto, envio de sugestão de pauta à imprensa, publicações
em mídias digitais e programas de áudio, para sensibilizar a comunidade interna para campanhas institucionais;
-  Produção  integrada  de  comunicação,  com  materiais  gráficos,  texto,  publicações  em  mídias  digitais  e  programas  de
áudio,  para  sensibilizar  a  comunidade  interna  para  campanhas  da  universidade  em  relação  à  Covid-19;
-  Organização  da  equipe  para  atender  demandas  de  campanha,  que  demandam  multidisciplinariedade,  no  trabalho
remoto;
- Mobilizar a comunidade interna para a votação online, pela primeira vez, na Pesquisa de Opinião para a Reitoria.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Participação  de  todos  os  segmentos  da  comunidade  universitária  na  Pesquisa  de  Opinião  para  a  Reitoria  -  Numérica
(3778.00)  -  3400.20  -  Atendida
Realização  de  campanhas  de  comunicação  integrada  para  diferentes  demandas  da  universidade  e  suas  unidades  -
Numérica  (15.00)  -  13.50  -  Atendida

Avaliação

No cenário pandêmico, houve novas demandas institucionais, como a realização  de pesquisas, para além daquelas que
já  existiam  tradicionalmente,  a  exemplo  das  campanhas  para  avaliação.  As  campanhas  todas  foram  realizadas,
envolvendo  um trabalho  multidisciplinar  de  diferentes  núcleos  da  Secom,  embora  não  se  tenha  conseguido  alcançar  a
totalidade do público participante,  por isso a meta não foi  atingida integramente,  ainda que as campanhas tenham sido
todas  realizadas,  com  o  uso  do  máximo  de  estratégias  para  chegar  aos  públicos.  A  dificuldade  de  retorno  também
avaliamos  que  ocorre  em  parte  pelas  próprias  dinâmicas  do  distanciamento.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Organização da equipe para o teletrabalho e atendimento presencial a demandas emergenciais

Descrição

-  Criação  de  novos  protocolos  para  a  organização  das  rotinas  produtivas  no  teletrabalho,  buscando  maximizar  o
compartilhamento  de  informações  entre  a  equipe;
- Criação de novos protocolos nas rotinas, adequadas para o teletrabalho e com vistas a aperfeiçoar processos;
- Uso de serviços em nuvem para armazenamento e troca de documentos, de uso de diferentes integrantes das equipes,
como materiais gráficos, atendimento à imprensa etc.;
- Manutenção dos serviços de comunicação já ofertados pela Secom à universidade.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Elaboração de documentos referentes a novos processos, como a demanda pela realização de lives e eventos online -
Porcentagem (100.00) -  100.00 - Atendida
Elaboração  de  protocolos  durante  o  período  de  teletrabalho,  para  reorganização  de  rotinas  como  atendimento  às
demandas de pauta, envio de sugestões de pauta à imprensa, atendimento à imprensa, produção gráfica, organização da
equipe etc. - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Postagens de conteúdo institucional na página da universidade no Facebook - Numérica (347.00) - 347.00 - Atendida
Publicação de matérias jornalísticas no portal da FURG - Numérica (1876.00) - 1876.00 - Atendida

Avaliação

Ainda nas primeiras semanas do teletrabalho as equipes se organizaram, a partir do direcionamento da coordenação da
Secom  e  novas  rotinas  e  protocolos  de  atendimentos  foram  criados,  para  manter  a  resposta  às  demandas
comunicacionais  em  tempo  integral.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - produção audiovisual para atender as demandas de comunicação institucional durante a pandemia

Descrição

- Organização da equipe e estudo para realização de lives e eventos no formato digital;
- Organização de estrutura para realização de lives e eventos por streaming;
- Atendimento às demandas do gabinete da Reitoria e diferentes unidades;
- Criação de novos produtos audiovisuais para o período pandêmico.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atendimento aos campi - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Contratação de serviço de Streaming - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Empréstimo  de  equipamento  e  disponibilização  de  equipe  para  a  37a  Zona  Eleitoral,  para  debate  durante  o  período
eleitoral  -  Porcentagem  (100.00)  -  100.00  -  Atendida
Instrumentalização e qualificação da equipe para atendimento das novas demandas -  Porcentagem (100.00)  -  100.00 -
Atendida
Lives para a participação da universidade no evento Pint of Science - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Produção  de  vídeos  e  lives  para  o  projeto  PICS  -  Práticas  Integrativas  e  Complementares  em  Saúde  -  Porcentagem
(100.00)  -  100.00  -  Atendida
Produção  de  vídeos  para  a  Comissão  de  Proteção  e  Cuidado,  com orientações  para  o  retorno,  quando  for  possível;  -
Numérica  (10.00)  -  10.00  -  Atendida
Produção de vídeos para a série: Ações sobre a Covid-19, criada pela Secom durante a pandemia - Numérica (165.00) -
165.00 - Atendida
Produção e realização do programa Rap atrás do Rap - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Produção para o projeto Agenda Cultural Virtual (DAC) - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Produção para o projeto Trilhas da Extensão - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Realização das outorgas de grau dos cursos de Medicina e Enfermagem online; - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Realização de lives demandas por institutos e unidades - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Realização do programa Janela Musical, em parceria com a Proexc, no Facebook - Numérica (32.00) - 32.00 - Atendida
Realização do tradicional programa FM Café, no formato Live, no Facebook - Numérica (57.00) - 57.00 - Atendida
Realização em formato de live da Feirinha do Livro - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Regramento do atendimento para lives - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Vídeo com instruções aos participantes da MPU, pela primeira vez online - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Vídeo com participação da universidade no Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (Seurs) - Numérica (1.00)
- 1.00 - Atendida
Vídeo de aniversário dos 10 anos do Campus São Lourenço do Sul - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A  equipe  se  reorganizou,  no  teletrabalho,  para  dar  conta  das  demandas  de  audiovisual  e,  mesmo  com  os  desafios
impostos  pelo  trabalho  de  casa  em  processos  que  geralmente  envolvem  muitas  pessoas,  atendeu  às  demandas  de
produção  audiovisual  e  incorporou  à  produção  a  realização  de  lives  e  de  eventos  de  forma
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

online.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- Divulgação das ações promovidas pela universidade para enfrentamento da pandemia

Descrição

- Produção de conteúdo jornalístico sobre as ações da universidade no enfrentamento à pandemia para o portal furg.br e
envio de sugestões de pauta à imprensa;
- Produção de conteúdo em áudio e vídeo sobre as ações promovidas pela universidade;
- Criação de novos produtos, em novas linguagens, para divulgação das ações da universidade para a comunidade;
- Publicação dos documentos produzidos pela universidade;
-   Produção  gráfica  específica  para  os  novos  produtos  criados,  com  a  proposição  de  identidade  visual  aos  diferentes
produtos  digitais  propostos  pela  universidade;
- Realização de campanhas de comunicação, a partir de diferentes linguagens comunicacionais.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Criação  da  série  Ações  sobre  a  Covid-19,  com  edições  em  vídeo  e  áudio,  disponibilizada  na  FURGTV,  FURGFM,  e
furg.br,  e  também  nas  plataformas  YouTube  e  Spotify  -  Numérica  (165.00)  -  165.00  -  Atendida
Criação  de  página  específica  no  site  para  a  divulgação  das  informações  relativas  ao  coronavírus,  no  endereço
https://www.furg.br/coronavirus  -  Numérica  (1.00)  -  1.00  -  Atendida
Criação  do  Boletim  Semanal  Coronavírus,  em  áudio,   com  edições,  disponibilizado  na  FURGFM  e  no  site  furg.br,  e
também  no  Spotify  -  Numérica  (29.00)  -  29.00  -  Atendida
Envio de mais de 300 sugestões de pauta sobre a universidade para imprensa, com monitoramento pelo clipping diário
dos veículos de comunicação; - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Produção  de  identidade  visual  para  as  diferentes  ações  propostas  pela  universidade,  incluindo  campanhas,  pesquisas,
lives  e  outras  ações  -  Porcentagem (100.00)  -  100.00  -  Atendida
Produção de matérias jornalísticas para a nova editoria "coronavírus" - Numérica (258.00) - 258.00 - Atendida
Produção semanal de materiais audiovisuais - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Publicações sobre as ações da universidade no enfrentamento à pandemia no Facebook - Porcentagem (100.00) - 100.00
- Atendida
Realização de campanhas para sensibilizar a comunidade para a participação em pesquisas (a exemplo da Mental Covid)
ou de ações (a exemplo da Pandemia com Empatia) - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Realização do programa FM Café em formato de live no Facebook - Numérica (57.00) - 57.00 - Atendida
Realização  semanal  de  diversas  lives  nos  canais  da  universidade  no  YouTube  e  Facebook:  Bate-papo  sobre  o  seu
negócio; Profissão Professor; AVA Formação; PICS; Oceantec Talks; One Health e o impacto da Química neste processo
- Numérica (98.00) - 98.00 - Atendida

Avaliação

Todos os profissionais da Secom dedicaram-se, no período de isolamento social, a divulgar para a comunidade as ações
da universidade no enfrentamento à pandemia, seja com a produção de notícias, vídeos, programas radiofônicos, como
também com a criação de novas linguagens para divulgar para públicos mais amplos as ações da instituição. Também foi
criado um espaço específico no site para reunir todas as ações.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID- Realizar ocupação do novo prédio da Secom, com unificação da equipe e mudança de sede durante a pandemia

Descrição

- Realizar a mudança dos equipamentos, mobiliários e demais materiais dos prédios da reitoria e antigo Pavilhão 8 para o
novo prédio da Secom;
- Integração das equipes que atuavam nos dois diferentes espaços físicos;
- Instalação de equipamentos;
- Organização dos estúdios de áudio e vídeo, com equipamento e estrutura própria;
- Organização do espaço de trabalho para acolher a equipe quando houver retorno total.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Cozinha equipada e em utilização - Porcentagem (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida
Instalação  de  portaria,  que  está  operando  com  uma  profissional  terceirizada  -  Serviço  de  limpeza  estabelecida  -
Porcentagem  (100.00)  -  70.00  -  Parcialmente  atendida
Instalação parcial dos equipamentos - Porcentagem (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida
Ocupação  parcial  do  prédio,  em  esquema  de  rodízio,  devido  às  condições  sanitárias  impostas  pela  pandemia  -
Porcentagem  (100.00)  -  70.00  -  Parcialmente  atendida
Organização  do  espaço,  com  alocação  do  mobiliário  e  equipamentos  de  trabalho  na  nova  estrutura  -  Porcentagem
(100.00)  -  70.00  -  Parcialmente  atendida
Realização da mudança, com apoio da Prefeitura Universitária, de servidores e de profissionais terceirizados da Secom -
Porcentagem (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Embora  o  prédio  já  tenha  sido  organizado,  como  as  estações  de  trabalho  montadas  e  esteja  em  funcionamento,  com
portaria  e  alguns  colegas  trabalhando  de  modo  presencial,  a  integralidade  do  corpo  funcional  não  está  operando
presencialmente,  visto  que o setor  segue operando parcialmente em teletrabalho.  Por  conta da realização de obras de
ajuste  na estrutura do prédio,  os  estúdios ainda não estão 100% equipados.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Integração dos processos de trabalho da SECOM

Descrição

A integração dos processos de trabalho da SECOM segue em desenvolvimento, em fase de ocupação do novo prédio, no
campus carreiros.
Com isso,  parte  dos  equipamentos,  insumos,  mobiliário  e  acervos  da  rádio,  TV,  núcleo  de  audiovisual,  acervo  (discos,
filmes  e  programação)  e  setor  técnico  (equipamentos  e  manutenção)  já  foram transferidos  do  pavilhão  8,  IFRS (antigo
campus cidade).  Neste período a antena da FURG FM 106,7 mantem-se instalada nos altos do edifício  da Câmara do
Comércio  do  Rio  Grande.  No  prédio  da  reitoria,  térreo,  encontra-se  a  redação,  assessoria  de  imprensa,  comunicação
institucional  e  coordenação  geral  da  SECOM,  que  também  se  organizam  para  ocupar  o  prédio  novo.
A coordenação da SECOM mantém reuniões periódicas com as equipes, distribuídas em núcleos de trabalho (jornalismo,
secretaria,  rádio,  TV,  mídias  digitais,  cerimonial  e  audiovisual),  onde  organiza  o  fluxo  das  demandas,  realiza  os
atendimentos  e  avalia  os  resultados.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atendimentos - Numérica (120.00) - 72.00 - Parcialmente atendida
Produções - Numérica (20.00) - 12.00 - Parcialmente atendida
Programas - Numérica (150.00) - 90.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A meta segue em desenvolvimento e deve ser integralizada com o retorno à "normalidade" do trabalho presencial. Muitos
processos já foram integrados, mesmo no cenário de teletrabalho.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Produção audiovisual para atender as demandas de comunicação institucional durante a pandemia

Descrição

Divulgar as ações da furg para enfrentamento da pandemia;
Aba específica  no  furg.br,  para  disponibilizar  todas  as  informações sobre  covid-19,  em diferentes  linguagens.  Envio  de
matérias  para  a  imprensa;

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Divulgação/informações - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

A equipe se organizou de modo a atender prontamente as demandas audiovisuais durante a pandemia, com a produção
semanal de vídeos e realização de lives.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Produzir manuais de procedimento da SECOM

Descrição

Manutenção dos diversos materiais desenvolvidos para divulgação das ações institucionais da FURG, como por exemplo,
Folder  (com os cursos oferecidos nos campi  e Educação à Distância),  Guia e Manual  de Identidade Visual,  cards para
Facebook, impressos diversos (cartazes e banners), Catálogo Institucional e coleção de teasers  A FURG FM 106,7 criou
spots para divulgação muitos serviços institucionais e manutenção de novas temporadas para os  programas 'Conexão' e
'Trilhas da Extensão'. A divulgação científica seguiu com matérias publicadas no portal e entrevistas no FM CAFÉ.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atendimentos - Numérica (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida
Campanhas institucionais - Numérica (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida
Produção de conteúdo - Numérica (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida
Programação rádio e TV - Numérica (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida
Transmissões ao vivo - Numérica (100.00) - 70.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Ao  longo  deste  ano  a  equipe  dedicou-se  à  elaboração  de  guias  e  manuais  de  procedimentos,  que  estão  em  fase  de
finalização.
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Relatório de Metas da Unidade Secom - Secretaria de Comunicação
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificação e integração do trabalho

Descrição

Em razão da quarentena por conta do COVID-19, a SECOM passou a trabalhar 80% em home office mantendo as ações
externas apenas para pautas excepcionais, atendimento administrativo, com os servidores usando os EPIs.
Por conta disto os processos de integração estão suspensos.
Os  diferentes  núcleos  da  SECOM  estão  focados  em  atender  a  demanda  atual,  através  de  ações  coordenadas  e
constantemente  avaliadas.

Unidade Responsável

Secom - Secretaria de Comunicação

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII  -  Comunicação  Institucional  -  2  -  Consolidar  a  atuação  da  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM)  -  2.    Unificar  a
infraestrutura  da  SeCom.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Integração do trabalho - Numérica (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Com a  impossibilidade  da  integração  física  e  a  organização  em teletrabalho,  a  equipe  reorganizou-se  para  atender  as
demandas emergentes com a pandemia,  qualificando os fluxos e processos para os novos cenários,  porém sem ainda
conseguir  integrar  os processos de trabalho,  ainda que trabalhando para a qualificação dos mesmos no novo contexto.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Secom
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

9Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
SIB - Sistema de Bibliotecas

Relatório de Metas da Unidade SIB - Sistema de Bibliotecas
Unidade é responsável pela meta

Meta

1 -  Desenvolver ações de ensino,  pesquisa,  extensão, cultura,  inovação e desenvolvimento institucional,  no âmbito das
bibliotecas do SiB

Descrição

Dentre as ações pretendidas, estão:

- Manter o programa FID Fontes de Informação Digitais - inclusão digital e social, por meio de cursos de informática para
alunos da terceira idade;
-  Manter  o  projeto  "Arvoreteca:  incentivando  a  leitura"  -  distribuição  mensal  de  livros  de  literatura  à  comunidade  rio-
grandina,  na  Praça  Tamandaré  (datas  prováveis  -  30/4,  28/5,  25/6,  23/7,  13/8,  24/9,  22/10  e  26/11);
-  Analisar  a viabilidade da execução de projetos já aprovados pela unidade e ainda não executados,  tais como a horta
orgânica e o banco de sementes, assim como novos projetos relacionados ao incentivo à leitura, entretenimento e lazer;
- Capacitar os usuários para uso das ferramentas de informação: Treinamento e capacitação aos usuários calouros para
os ingressantes no 1º e no 2º semestre, e Treinamento aos servidores recém-ingressantes para uso das bibliotecas do
SiB e sistemas, incluindo as solicitações de compra de livros (em parceria com PROGEP e PROGRAD);
- Realizar ações de conscientização dos usuários para utilização do acervo do uso do espaço das bibliotecas;
- Desenvolver ações de cunho socioambiental, no âmbito das bibliotecas do SiB, tal como pontos de coletas de tampas
plásticas, pilhas e baterias, em consonância com as diretrizes da política ambiental da FURG;
- Organizar eventos e campanhas, preferencialmente, seguindo uma agenda conjunta entre as bibliotecas do SiB: "Dia do
bibliotecário", em março, e "Semana Nacional do Livro e da Biblioteca", entre outubro. Assim como atividades temáticas,
em datas específicas tal como Festas juninas em junho, Revolução Farroupilha em setembro, Chegada da primavera em
setembro,  Halloween (Dia das bruxas),  em outubro,  dia dos professores,  em outubro,  Outubro rosa,  dia da consciência
negra,  em novembro,  Natal,  em dezembro,  dentre outros;
- Reeditar as parcerias com o curso de Biblioteconomia da FURG, Diretoria de Arte e Cultura (DAC/PROEXC), da FURG,
Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), de Rio Grande, Secretaria Municipal de Educação (SMEd), de Rio Grande e
outros, para desenvolvimento de ações em conjunto, incluindo a Participação na organização da Feira do Livro da FURG
2020.

Unidade Responsável

SIB - Sistema de Bibliotecas

Unidades Envolvidas

CCurBib, Proexc, Progep, Prograd, SIGA

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)---Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)--
-Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.
X - Gestão Ambiental - 3 - Incentivar a reflexão sobre os temas da sustentabilidade - 2.   Incentivar ações de difusão dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).
XI  -  Gestão  da  Informação  -  1  -  Qualificar  a  Gestão  da  Informação  -  6.    Capacitar  continuamente  os  usuários  dos
sistemas  informatizados  utilizados  na  Universidade.
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Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações desenvolvidas - Numérica (7.00) - 10.00 - Atendida
Alunos formados no projeto "Fontes de Informações Digitais" - Numérica (120.00) - 0.00 - Não atendida
Livros distribuídos à comunidade no projeto "Arvoreteca" - Numérica (1000.00) - 80.00 - Não atendida
Participantes nas atividades desenvolvidas - Numérica (800.00) - 1150.00 - Atendida

Avaliação

Com  a  declaração  do  vírus  Sars-CoV-2  e  tendo  o  novo  coronavírus  COVID-19  conceituado  enquanto  pandemia  pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), fez-se
necessário  o  estabelecimento  de  diversas  medidas  de  segurança  no  âmbito  de  suas  unidades  e  órgãos,  com  isso  foi
desenvolvido  o  Plano  de  Contingência  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  -  FURG  para  o  enfrentamento  da
pandemia  do  Coronavírus  (Covid-19)*,  de  autoria  do  Comitê  de  Monitoramento  do  Coronavírus  (Covid-19).
Essas medidas alteraram o funcionamento das ações pelo Sistema de Bibliotecas da FURG, a partir  de maço de 2020,
pois em imediato foram suspensas todas as atividades presenciais, com isso não foi possível realizar a maior parte das
ações  planejadas  para  essa  meta.  Para  o  FID  -  Fontes  de  Informação  Digitais  -  inclusão  digital  e  social,  por  meio  de
cursos de informática para alunos da terceira idade, havia sido aberta inscrições, mas que foram suspensas em razão do
contexto citado. O projeto "Arvoreteca: incentivando a leitura" -  distribuição mensal de livros de literatura à comunidade
rio-grandina, foi  desenvolvido em uma oportunidade, no contexto da 47ª Feira do Livro da FURG, em 9 de fevereiro de
2020  -  foram  distribuídos  80  livros  de  literatura  infantil,  infanto-juvenil,  literatura  geral  e  gibis,  à  comunidade  (mais
informações  aqui:  https://biblioteca.furg.br/noticias/arvoreteca-na-47-feira-do-livro-da-furg).

Anteriormente ao período de vigência do Plano de contingência, foram desenvolvidas as seguintes ações:

-  Participação  no  evento  47ª  Feira  do  Livro  da  FURG,  ocorrido  entre  29/1  a  9/2  de  2020,  que  teve  como  tema
Acessibilidade  e  Inclusão:  vidas,  (re)existências  e  histórias.  O  bibliotecário  do  SiB,  Clériston  Ramos,  esteve  como
responsável  pela  equipe  de  pesquisa  com  os  livreiros  e  estatísticas  de  vendas  da  feira,  equipe  essa,  composta  por  2
bolsistas  e  demais  servidores  voluntários  do  SiB.

- Acolhida aos calouros: no início do período letivo de 2020, foi realizada acolhida aos calouros dos cursos de graduação
em Gestão  Ambiental,  Física,  Direito  e  Biblioteconomia,  na  Biblioteca  Central  (campus Carreiros).  Na oportunidade,  as
bibliotecárias  do  setor  de  atendimento,  apresentaram  os  serviços  oferecidos  e  orientaram  os  usuários  quanto  ao
funcionamento  do  sistema  ARGO.  Estima-se  que  cerca  de  80  discentes  participaram  das  atividades.

-  Participação  na  organização  do  dia  do  bibliotecário,  comemorado  em  12  março,  promovido  pelo  Curso  de
Biblioteconomia FURG, em parceria com o Sistema de Biblioteca da FURG e Secretaria Municipal de Educação de Rio
Grande.  Durante  a  semana,  foram  desenvolvidas  atividades  culturais,  palestras  e  oficinas.  Estima-se  que  cerca  de  50
pessoas  participaram  das  atividades  (mais  informações:  https://biblioteca.furg.br/noticias/comemoracoes-dia-do-
bibliotecario)

Quanto  aos  projetos  já  aprovados  e  não  executados,  com o  impedimento  da  pandemia,  não  foi  possível  realizá-los  no
corrente  ano.  Porém,  outras  ações  foram adaptadas  ou  desenvolvidas,  como os  que  veremos a  seguir:

- Organização do evento Semana Nacional do Livro e da Biblioteca - que ocorreu na modalidade à distância, por meio de
duas lives (transmissões em tempo real), em 26 e 27 de outubro de 2020, na plataforma de vídeos Youtube, no canal do
SiB FURG (disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCMvf1NgDyCV18i_A4_EnCaA). O tema do evento foi ''Os
desafios do SiB em tempos de pandemia'', na oportunidade foram apresentadas as ações do SiB aos seus usuários, até
então desenvolvidas. Até o presente momento, o primeiro vídeo obteve 198 visualizações, 35 marcações de gostei  e 1
marcação de não gostei,  o  segundo vídeo,  126 visualizações,  26  marcações de gostei  e  1  marcação de não gostei.  A
atividade foi  avaliada de forma positiva,  uma vez  que possibilitou  o  contato  com os  usuários  nesse período.

- Projeto de desenvolvimento institucional ''Estatística de Circulação Local de Material Informacional'',  implementado em
julho. Esse possibilitou o desenvolvimento de uma aplicação, no ARGO (sistema de administração e bibliotecas do SiB)
de controle de utilização dos itens consultados no interior das bibliotecas.

-  Na  área  do  ensino,  as  bibliotecárias  do  SiB,  Rubia  Gattelli  e  Alessandra  Lemos,  foram  convidadas  a
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ministrarem palestras  em disciplinas  na  pós  graduação  em ciências  da  Saúde  e  na  graduação  em Biblioteconomia  da
FURG,  respectivamente.

-  Desenvolvimento  do  projeto  cultural  I  Concurso  Literário  Carmen  da  Silva,  sob  coordenação  da  bibliotecária  do  SiB
Simone Przybylski, em parceria com o ILA - Instituto de Letras e Artes, Proexc - Diretoria de Arte e Cultura, Prae - Pró-
Reitoria de Assuntos estudantis,  na Diretoria de Assistência Estudantil,  e as Instituições Externas:  IFRS -  Rio Grande -
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Rio Grande e IFSUL - Camaquã -
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - Campus Camaquã.

Em parceria  com o  curso  de  Biblioteconomia  da  FURG,  o  SiB  participou  no  evento  Semana  Acadêmica  e  também no
projeto ''Sistema de Armazenamento e Reconhecimento de Marcas de Proveniência em Acervos Bibliográficos'', que visa
Desenvolver um Sistema de Armazenamento e Reconhecimento de Marcas de Proveniência Bibliográficas,  sendo esse
cadastrado como projeto no campo da inovação.

Quanto  a  capacitação  aos  usuários,  durante  o  período  de  contingência,  esses  ocorreram  exclusivamente  de  forma
remota, em duas oportunidades: na Web Semana Acadêmica do ICEAC e nas oficinas ministradas ao Programa de Pós
Graduação em Educação da FURG (essas atividades será detalhadas no item 5)

Estima-se que, assim que a situação for normalizada, as ações não desenvolvidas, serão realizadas.

*Disponível em: https://www.furg.br/coronavirus
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Meta

2 - Qualificar e ampliar os recursos materiais e a infraestrutura física das bibliotecas do SiB

Descrição

Qualificar e ampliar os recursos materiais e a infraestrutura física das bibliotecas do SiB,  principalmente nos seguintes
itens:

Biblioteca central -  manutenção dos ar condicionados/splits, manutenção da porta de entrada para o acervo, análise da
viabilidade do conserto de todos os guarda volumes ou sua substituição, bem como da mudança na disposição do balcão
de  atendimento  e  parte  do  acervo,  de  modo  que  seja  disponibilidade  um  área  que  não  exija  a  utilização  dos  guarda
volumes.

SiB  Oceano  -  readequar  a  infraestrutura  do  local  da  biblioteca  ou  pleitear  mudança  de  local,  junto  ao  Instituto  de
Oceanografia  (apontado  como  quesito  deficitário  na  pesquisa  de  opinião  do  SiB  2019);

SiB  Saúde  -  acompanhamento  das  obras  da  nova  biblioteca  e  análise  da  viabilidade  financeira  para  substituição  do
balcão  de  atendimento,  de  modo  que  seja  aproveitado  também  no  novo  prédio.

SiB SLS - acompanhamento do projeto inicial da biblioteca no novo campus, a ser construído.

SiB  SVP  -  acompanhamento  das  obras  da  nova  biblioteca  (junto  à  casa  de  estudante,  que  encontra-se  em  fase
conclusão.

Todas as bibliotecas - Analisar a viabilidade de ampliação da quantidade de salas de estudos em grupo, nas bibliotecas
(apontado na pesquisa de opinião SiB 2019).

Ampliar e qualificar o suporte tecnológico (equipamentos) das Bibliotecas:

Reposição  de  computadores  que  foram  baixados,  além  dos  demais  pedidos  de  distribuição  de  2019  que  não  foram
atendidos  devido  ao  contingenciamento  (item  apontado  como  deficitário  na  pesquisa  de  opinião  do  SiB  2019).

Pleitear  melhoria  do  sinal  wireless  junto  aos  órgãos  responsáveis  na  FURG,  nas  bibliotecas  (item  apontado  como
deficitário  nas  bibliotecas  SVP  e  SAP,  na  pesquisa  de  opinião  do  SiB  2019).

Unidade Responsável

SIB - Sistema de Bibliotecas

Unidades Envolvidas

Campus SAP, Campus SLS, Campus SVP, IO, Proinfra, Proiti/CGTI, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa  do  PDI  para  Excelência  da  Gestão  (Gab)---Programa  do  PDI  para  Infraestrutura  e  Segurança  Patrimonial
(Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.
IX - Infraestrutura - 2 - Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 7.   Adequar o mobiliário padrão FURG e os
equipamentos às especificações de ergonomia.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atendimento  às  necessidades  de  recursos  materiais  e  de  infraestrutura  da  Biblioteca  central  (campus  Carreiros)  -
Porcentagem  (100.00)  -  0.00  -  Não  atendida
Atendimento às necessidades de recursos materiais e de infraestrutura do SiB Oceano - Porcentagem (100.00) - 0.00 -
Não atendida
Atendimento  às  necessidades  de  recursos  materiais  e  de  infraestrutura  do  SiB  SAP  -  Porcentagem  (100.00)  -
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0.00 - Não atendida
Atendimento  às  necessidades  de  recursos  materiais  e  de  infraestrutura  do  SiB  Saúde -  Porcentagem (100.00)  -  0.00  -
Não atendida
Atendimento às necessidades de recursos materiais e de infraestrutura do SiB SLS - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não
atendida
Atendimento às necessidades de recursos materiais e de infraestrutura do SiB SVP - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não
atendida
Computadores adquiridos em reposição aos baixados em 2019 - Numérica (37.00) - 3.00 - Não atendida

Avaliação

Conforme  explicado  acerca  do  contexto  pandêmico,  no  item  1,  seguindo  o  Plano  de  Contingência  da  FURG,  não  foi
possível  atender  a  muitos  dos  itens  citados  no  planejamento:
- Biblioteca central (campus Carreiros): das ações planejadas, ainda persiste a problemática de falta de manutenção em
alguns splits/ar  condicionados de grande porte,  que se encontram com vazamento ou não funcionando.  Para as ações
relacionadas  à  readequação  do  balcão  de  atendimento,  parte  do  acervo  e  dos  guarda-volumes,  também  não  foram
possíveis  serem  executadas.
Para as ações planejadas das bibliotecas SiB Oceano, SiB Saúde, SiB SLS e SiB SVP, nenhuma das metas específicas
foram atingidas.

Em relação à análise da viabilidade de ampliação da quantidade de salas de estudos em grupo, também não foi possível
cumprir.
No que se refere à ampliação e qualificação do suporte tecnológico (equipamentos) das bibliotecas do SiB: a
reposição  de  computadores  que  foram  baixados,  além  dos  demais  pedidos  de  distribuição  de  2019  que  não  foram
atendidos  devido  ao  contingenciamento  financeiro,  agravou-se  ainda  mais  a  situação  durante  2020,  sendo  atendidos
somente  3  unidades  de  computadores,  dos  37  inicialmente  necessários.

Sobre a melhoria do sinal wireless (internet sem fio) nas bibliotecas SVP e SAP, igualmente não foram atendidos.

Em  relação  ao  item  infraestrutura,  o  trabalho  desenvolvido  com  a  PROINFRA/FURG,  para  o  desenvolvimento  das
''Medidas necessárias para a readequação dos espaços físicos e do distanciamento social''*, nas bibliotecas do SiB, em
específico,  foram estabelecidas 3 fases de atendimento:

- Fase 1: aberta apenas para retirada e devolução de livros, pré-agendadas. Retirada de livro no hall de acesso interno e
apenas 01 usuário por vez;
- Fase 2: retirada de livro, pré-agendada, no balcão de atendimento; possibilidade de atendimento de mais de 01 usuário;
organização da fila no interior da biblioteca, mantendo-se o distanciamento e controle de entrada;
- Fase 3: retirada de livro, pré-agendada, no balcão e utilização das mesas de estudo; organização da fila no interior da
biblioteca, mantendo-se o distanciamento, controle de entrada e ocupação de mesas conforme layout, visando à garantia
do distanciamento.
Observações: 1. Em ambas fases, o usuário não terá acesso direto aos acervos; 2. As fases 2 e 3 serão implementadas
somente com o retorno das aulas presenciais e com prévia aprovação por parte da PROGRAD e SiB.

Uma ação realizada e que não havia sido planejada nesse item, foi a mudança de prédio da biblioteca do SAP, passando
a  atender  aos  seus  usuários  na  Unidade  Bom  Princípio,  em  fevereiro  de  2020  (mais  informações:
https://biblioteca.furg.br/noticias/inaugurado-o-novo-espaco-da-biblioteca-setorial-campus-santo-antonio-da-patrulha)

*Disponível em: https://www.furg.br/coronavirus
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Meta

3 - Qualificar os recursos humanos das bibliotecas do SiB

Descrição

São as seguintes ações propostas para o SiB em 2020:

-  Pleitear  a  reposição  das  vagas  de  servidores  que  não  foram  repostas  em  2019  (3  vagas),  principalmente  na
especialidade  conservação  ;
- Readequar as vagas de estágio, de modo a preservar o atendimento das bibliotecas e demais serviços;
- Manter a formação, antes do início de cada semestre letivo, o "Seminário de Atendimento", com participação de todos os
servidores, estagiários e bolsistas do SiB;
- Renovar o Programa de Estágio Voluntário nas bibliotecas do SiB;
- Realizar treinamentos com a equipe de servidores para atuar em todos os setores do SiB.

Unidade Responsável

SIB - Sistema de Bibliotecas

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.
VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Servidores, estagiários e bolsistas presentes nos seminários de atendimento - Porcentagem (60.00) - 59.46 - Atendida
Treinamentos realizados com a equipe de servidores - Numérica (1.00) - 9.00 - Atendida
Vagas de estágio repostas - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
Vagas de servidores repostas - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Conforme citado no item 1, muitas das ações desse item foram afetadas pela pandemia. Dentre as ações planejadas, que
não  foram  possíveis  serem  executadas,  foram  as  seguintes:  reposição  vagas  de  servidores  e  de  estágios  -  o  que  se
encontra  em  situação  bastante  preocupante  para  o  retorno  das  atividades,  uma  vez  que  muitas  dessas  vagas  estão
relacionadas  ao  atendimento  ao  público.

No que se refere ao programa de estágio voluntário no SiB, esse está sendo reavaliado e estima-se que no ano seguinte
precisará estar vinculado à secretaria do SiB de modo a gerir de forma mais eficiente esses processos.

Além do seminário de atendimento e planejamento (detalhado no item 4), foi oferecida uma formação continuada ao setor
de referência. Essa ação foi articulada com o setor de formação continuada da PROGEP/FURG, tendo sido oferecidos os
seguintes módulos:
- Utilização do Mbconf - diretrizes básicas
- Plataforma Gedweb ABNT
- Portal de periódicos CAPES
- Scielo e Currículo Lattes
- ABNT - normalização utilizando editor de texto (foco em citações, referências e trabalhos acadêmicos)
- Revista dos Tribunais Online
- Portal saúde baseada em evidências
- Pubmed, Endnote e Mendley
- Elaboração de tutoriais padrão SiB
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O  curso,  que  possuiu  carga  horária  de  30h,  foi  dividido  em  nove  módulos,  ministrados  entre  os  meses  de  agosto  a
outubro  de  2020,  pelos  próprios  bibliotecários  do  SiB,  além  de  convidados  externos.  Participaram  da  formação,  22
servidores do SiB, 1 docente do curso de biblioteconomia da FURG, mais ouvintes. Essa formação subsidiou a equipe no
uso  das  tecnologias  de  comunicação  e  informação,  desenvolvimento  de  materiais  como  os  tutoriais  e  sobretudo,  nas
bases  de  dados  prioritárias,  que  seriam  oferecidas  aos  usuários  das  bibliotecas.
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Meta

4 - Qualificar os processos de gestão nas bibliotecas do SiB

Descrição

Dentre as ações pretendidas para qualificar os processos de gestão nas bibliotecas do SiB estão:

- Manter a política de reuniões mensais com os responsáveis pelas bibliotecas do SiB e anuais, com toda a equipe;
- Manter as comissões temáticas do SiB, por meio de portaria, com plano de trabalho e prazo de término;
- Manter o acompanhamento da flexibilização de jornada de trabalho no SiB (SiB BC, SiB saúde, SiB SLS e SiB SVP), por
meio de comissão específica;
- Manter a política de férias e licenças, tendo em vista a viabilidade do setor, por meio da chefia imediata;
- Manter a política de seleção de estágios e bolsas, por meio de edital, com ampla divulgação;
- Finalizar e implementar o Regulamento do SiB enquanto instrução normativa;
-  Finalizar  e  implementar  a  Política  de  desenvolvimento  de  coleções  do  SiB  enquanto  instrução  normativa  (analisar  a
viabilidade  da  incorporação  do  sistema  REUSE  como  meio  formal  de  aquisição  bibliográfica,  em  conformidade  com  o
decreto  N°9.764  de  11  de  abril  de  2019);
- Revisar e atualizar a Instrução Normativa sobre multas (em conformidade com o Regulamento do SiB);
-  Manter  o  inventário  de  livros  enquanto  instrumento  de  gestão  e  controle  de  patrimônio  (analisar  a  possibilidade  de
integração  dos  resultados  do  inventário  de  livros  com  o  sistema  de  inventário  de  bens  da  universidade);
- Ampliar a divulgação do SiB - seus produtos, serviços e ações, tais como a elaboração de conteúdo para as televisões
(SiB  BC  e  SiB  Saúde),  assim  como  nas  demais  plataformas:  site  e  redes  sociais,  que  aproximem  da  linguagem  do
usuário.  Além  disso,  elaborar  uma  agenda  conjunta  com  a  Secretaria  de  Comunicação  (SECOM),  para  divulgações
esporádidas de serviços do SiB, com ênfase no serviço de normas da ABNT (apontado como não sendo de conhecimento
de parte dos usuários na pesquisa de opinião do SiB 2019);
-  Desenvolver  ações  de  racionalização  de  custos,  tal  como  reciclagem  materiais  e  móveis,  climatização,  coleta  e
reutilização  de  água.

Unidade Responsável

SIB - Sistema de Bibliotecas

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 1 - Qualificar a Gestão da Informação - 5.   Definir protocolos de Gestão da Informação.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 6.   Qualificar a conservação e a restauração do acervo
bibliográfico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações de comunicação dos produtos e serviços do SiB - Numérica (4.00) - 200.00 - Atendida
Atualização  da  instrução  normativa  sobre  as  multas  por  atraso  do  empréstimo  -  Porcentagem  (100.00)  -  0.00  -  Não
atendida
Comissões do SiB com portaria vigente - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Implementação da Política de desenvolvimento de coleções - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Implementação do Regulamento do SiB - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Realização de inventário anual de livros nas bibliotecas do SiB - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões com a equipe - Numérica (10.00) - 7.00 - Parcialmente atendida
Seleções de estágios e bolsas, via edital - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Em fevereiro foi desenvolvido, em parceria com a Coordenadora de Formação Continuada da PROGEP, a qualificação do
atendimento  nas  bibliotecas  do  SiB  e  o  Seminário  de  planejamento  para  2020.  O  seminário
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objetivou a precisão mais específica e analítica do trabalho a ser desenvolvido no ano de 2020,  para tanto,  discutiu as
seguintes diretrizes: Ações de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação no âmbito das bibliotecas do SiB; Recursos
materiais  e  infraestrutura  nas  bibliotecas  do  SiB;  Recursos  humanos  nas  bibliotecas  do  SiB;  Processos  de  gestão  de
bibliotecas do SiB; Produtos e serviços das bibliotecas do SiB; Acessibilidade nas bibliotecas do SiB. Essas discussões
subsidiaram o planejamento da unidade. A avaliação foi  bastante positiva pelos presentes -  servidores e estagiários do
SiB,  de  todas  as  bibliotecas  do  SiB  (mais  informações:  https://biblioteca.furg.br/noticias/seminario-de-planejamento-do-
sib-furg-2020).
Com o contexto pandêmico, houve necessidade de repensar as práticas nos processos de gestão das bibliotecas.

Em relação às reuniões, anteriormente haviam sido planejadas com periodicidade mensal, entre setores - para atender a
demandas  específicas  e  de  gestão,  com  direção,  coordenação  de  bibliotecas  e  responsáveis  por  bibliotecas.  Por
reinvindicação  da  própria  equipe  do  SiB  esse  procedimento  foi  repensado  em setembro,  para  realização  de  encontros
virtuais  mensais,  com toda a  equipe,  de modo que todos pudessem socializar  as  atividades diferenciadas,  que haviam
sido desenvolvidas naquele  mês -  essas foram realizadas em setembro,  outubro  e  novembro.

No que se referem às comissões do SiB, essas estão sendo trabalhadas por meio de Portarias, pela PROGRAD, o que
legitima e formaliza o trabalho já realizado dos grupos de temáticas específicas.

O acompanhamento da flexibilização de jornada de trabalho no SiB (SiB BC, SiB saúde, SiB SLS e SiB SVP), por meio de
comissão específica foi  mantido,  porém não foi  necessária nenhuma reunião ou outra ação. A observação da equipe é
que os servidores já se adequaram às rotinas da jornada de trabalho vigente.

A política de férias e licenças, tendo em vista a viabilidade do setor, por meio da chefia imediata foi mantida e tem sido
bastante exitosa para organização das atividades na unidade.

Quanto  aos  editais,  no  ano  de  2020,  houve  publicação  de  somente  um  edital  para  seleção  de  bolsista,  para  atuar  no
Curso  de  Informática  básica  para  a  terceira  idade.

No  que  se  refere  ao  desenvolvimento  do  Regulamento  do  SiB  enquanto  instrução  normativa,  ainda  se  encontra  em
elaboração.  Estima-se  que  seja  concluído  antes  do  início  do  período  letivo  de  2021.

A Política de desenvolvimento de coleções do SiB enquanto instrução normativa, foi publicada em 24 de março de 2020,
por  meio  da  Instrução  Normativa  PROGRAD  01/2020,  disponível  em:  https://conselhos.furg.br/instrucoes-
normativas/prograd/2020/in-001-2020  (mais  informações:  https://biblioteca.furg.br/noticias/prograd-publica-instrucao-
normativa-sobre-a-politica-de-desenvolvimento-de-colecoes-do-sib).  Essa  política  tem  oferecido  subsídios  para
estabelecimento  de  diretrizes  para  o  desenvolvimento  dos  acervos  de  todas  as  bibliotecas  que  integram  o  sistema,
apresentando, assim, a normatização de procedimentos administrativos e técnicos para o adequado desenvolvimento de
seus acervos. A inclusão do REUSE foi  desconsiderada na Política, porém essa e as demais orientações e legislações
serão seguidas.

No que diz respeito à Instrução Normativa sobre multas, essa encontra-se em processo de finalização e estima-se que
entre em vigência no início do ano letivo de 2021.

Os inventários não foram possíveis de serem realizados, uma vez que estavam suspensas as atividades no interior das
bibliotecas. Planeja-se no retorno às atividades presenciais, que essas ações sejam retomadas.

Quanto às ações de comunicação, foram diversas as atividades, somente nas notícias site do SiB, foram 105 publicações,
além  dos  demais  canais  de  comunicação,  como  Facebook,  Instagram  e  Twitter.  Houve  também  a  reestruturação  da
comissão de comunicação, passando a se constituir comissão de comunicação e marketing. Outra questão relacionada à
comunicação foi o desenvolvimento do novo site do SiB, de modo que se adequasse ao novo padrão de sites da FURG.

As ações de racionalização de custos não foram possíveis serem realizadas,  mas planeja-se no retorno das atividades
presenciais,  retomá-las.
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Meta

5 - Qualificar os produtos e serviços das bibliotecas do SiB

Descrição

Pretende-se qualificar os produtos e serviços das bibliotecas do SiB por meio das seguintes iniciativas:

- Ampliar e atualizar o acervo físico das bibliotecas, em quantidade de obras e exemplares;
-  Desenvolver  melhorias  no Sistema de Automação de Bibliotecas -  ARGO, tendo em vista  a  demanda dos usuários  e
bibliotecários;
- Melhorar a qualidade do serviço de atendimento, por meio de seminários semestrais;
- Capacitar os usuários para uso das ferramentas de informação, por meio de treinamentos;
-  Desenvolver  tutoriais  para  utilização  dos  produtos  e  serviços  das  bibliotecas  do  SiB,  com  ênfase  no  serviço  de
solicitação  de  compra  de  livro,  aos  docentes  (apontado  como  deficitário  na  pesquisa  de  opinião  do  SiB  2019);
- Analisar a viabilidade de criação do serviço de referência por mensagem instantânea (tal como o whattsapp);
- Analisar a viabilidade do retorno do serviço de "devolução rápida", no SiB BC.

Unidade Responsável

SIB - Sistema de Bibliotecas

Unidades Envolvidas

Proiti/CGTI, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI  -  Gestão  da  Informação  -  1  -  Qualificar  a  Gestão  da  Informação  -  6.    Capacitar  continuamente  os  usuários  dos
sistemas  informatizados  utilizados  na  Universidade.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 1.   Atender às necessidades de acervo bibliográfico dos
cursos de Graduação e Pós-Graduação.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 2.   Desenvolver funcionalidades no Sistema Argo.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 3.   Ampliar o acervo bibliográfico.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 4.   Ampliar a utilização do Sistemas de Bibliotecas para
atender à comunidade externa.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 5.   Aprimorar o atendimento aos usuários do acervo
bibliográfico.
XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 6.   Qualificar a conservação e a restauração do acervo
bibliográfico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Crescimento do acervo, em exemplares - Porcentagem (9.00) - 0.66 - Não atendida
Crescimento do acervo, em obras - Porcentagem (2.50) - 0.43 - Não atendida
Desenvolvimento de melhorias do ARGO - Numérica (20.00) - 10.00 - Parcialmente atendida
Desenvolvimento de tutoriais de utilização de produtos e serviços - Numérica (1.00) - 12.00 - Atendida
Seminários de atendimento realizados - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Treinamentos realizados - Numérica (20.00) - 2.00 - Não atendida

Avaliação

Com o estabelecimento do Plano de Contingência da Universidade Federal do Rio Grande - FURG para o enfrentamento
da  pandemia  do  Coronavírus  (Covid-19)*,  muitas  das  ações  planejadas  tiveram  de  ser  repensadas,  uma  vez  que  as
bibliotecas  do  SiB  estavam  prestando  serviço  exclusivamente  à  distância,  na  maior  parte  do  tempo.

No que se  refere  à  ampliação do  acervo,  até  a  presente  data,  o  SiB  possui  um total  de  82.308 obras  (crescimento  de
0,43%  em  obras),  em  281.763  exemplares  (crescimento  de  0,66%  em  exemplares).  Ainda  que  tenha  ocorrido  o
crescimento abaixo do esperado, como forma de compensação ao acesso à informação, foi assinada a plataforma virtual
de  e-books,  contendo  mais  de  9  mil  obras,  acessíveis  a  todos  usuários  (essa
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informação está mais detalhada no último parágrafo dessa meta)

Na parte de melhorias do ARGO, diversos reparos foram realizados, porém, em específico ao desenvolvimento de novas
funcionalidades, foram contabilizadas 10 solicitações atendidas, sendo essas:
- Criação da funcionalidade: Controle de uso local;
- Possibilidade de troca de status de chamada em lote;
- Separação dos nomes e hierarquias na base de autoridades;
- Implementação das Planilhas: DGM DEM e Suporte;
- Aprimoramento de precisão na Busca;
- Possibilidade de escolha do tipo de relevância no retorno da pesquisa;
- Implementado o limite de 10 obras por CPF cruzando os dados;
- Tornar as renovações infinitas;
- Utilização da funcionalidade de renovação de itens emprestados a partir de computadores externos à FURG, e
- Implantação da plataforma de e-books Pearson.

Destaca-se  a  quantidade  de  demandas  importantes  ainda  não  atendidas,  como  por  exemplo  o  funcionamento  da
plataforma Saraiva (já adquirida e no aguardo pela implementação por mais de um mês). Isso tem dificultado o trabalho
dos servidores do SiB, em especial no atendimento das demandas informacionais da comunidade acadêmica da FURG.
Em imediato, espera-se que sejam reestabelecidas as reuniões com a equipe do NTI de modo que sejam elencadas as
prioridades  de  atendimento  das  demandas  do  SiB.  Em  paralelo,  para  2021,  se  faz  necessário  realizar  um  estudo  de
viabilidade  de  troca  de  sistema  para  um  especializado  às  demandas  de  bibliotecas.

Houve um seminário de atendimento, juntamente com a atividade de planejamento (conforme detalhado no item 4).

Quanto  a  capacitação  aos  usuários,  durante  o  período  de  contingência,  esses  ocorreram  exclusivamente  de  forma
remota,  em  duas  oportunidades:  na  Web  Semana  Acadêmica  do  ICEAC,  promovida  pelos  discentes  dos  cursos  de
Administração e C. Econômicas, C. Contábeis, Comércio Exterior e Gestão de Cooperativas da FURG (agosto) - em que
a  bibliotecária  Simone  Przybylski  ministrou  a  oficina  de  Portal  de  Periódicos  CAPES  (disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=7zgu0S7iG7Y),  até  o  momento  o  vídeo  possui  551  visualizações,  53  marcações  de
gostei e 2 marcações de não gostei, e nas oficinas ministradas ao Programa de Pós Graduação em Educação da FURG,
em  que  foram  ministradas  pelas  bibliotecárias  do  SiB,  Raquel  Barcellos  e  Flávia  de  Oliveira,  as  oficinas  de  fontes  de
informações  digitais,  na  oportunidade  estavam  presentes  cerca  de  30  discentes  de  pós  graduação.

A partir da necessidade de formação à equipe, foi oferecida uma formação continuada ao setor de referência (conforme
explicado na meta número 3). Logo após a formação, a equipe do SiB desenvolveu um total de 12 tutoriais em texto, a
saber:

- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - Autoarquivamento
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Nacional
- Biblioteca Virtual da Pearson - Acesso Biblioteca Virtual da Pearson - Utilização
- Biblioteca Virtual em Saúde Plataforma Ged-Web
- Portal de Saúde Baseado em Evidências - PSBE
- Portal de Periódicos da Capes - Acesso
- Portal de Periódicos da Capes - Conteúdo
- Portal de Periódicos da Capes - Uso de operadores booleanos
- Revista dos Tribunais - Online
- Scientific Electronic Library Online- SciELO
- Sistema de Administração de Bibliotecas Sistema de Solicitação de Compras de Livros
Esses tutoriais poderão ser acessados em: https://biblioteca.furg.br/tutoriais
Além dos tutoriais em texto, estão sendo desenvolvidos os mesmos conteúdos, em vídeo, de modo a facilitar o acesso
aos usuários.

O serviço de referência por mensagem instantânea (whattsapp) não foi implementado, porém, no período de vigência do
plano de contingência, foi divulgado o telefone da direção do SiB como forma de contato para esclarecimento de dúvidas
(inclusive por whattsapp). Houve mudança na organização interna do e-mail da Referência (sib.referencia@furg.br), que
antes pertencia ao setor  de atendimento da Biblioteca Central  (Campus Carreiros)  e passou a ser o contato geral  para
auxílio  à  busca  e  atendimento  aos  usuários,  que  era  então
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direcionado ao setor específico no SiB, prática essa que foi considerada bastante eficaz.

Quanto ao serviço de devolução rápida pela Biblioteca Central,  não houve a possibilidade de implementação,  uma vez
que as bibliotecas não estavam prestando atendimento presencial  no período de vigência do plano de contingência.

Uma  prática  implementada  no  período  foram  os  atendimentos  agendados  -  seguindo  os  protocolos  de  higiene  e
segurança, era atendido um usuário por vez, em horário específico. Em um primeiro momento destinado aos formandos,
que  precisaram  cessar  seu  vínculo  com  a  instituição  e  que  possuíam  itens  em  sua  posse  ou  pendências  junto  às
bibliotecas, e depois ampliado à docentes, pós-graduandos e usuários que precisavam acertar pendências, como multas.
Estima-se que houve atendimento aproximado de mais de 115 usuários, entre as bibliotecas Central, da Saúde, da Pós
Graduação em Oceanografia, dos campus: São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha,
entre os meses de setembro a dezembro de 2020.

Nesse período houve também o lançamento de um novo produto do SiB - a listagem de bases de dados (disponível em:
https://biblioteca.furg.br/multidisciplinar), em que toda comunidade acadêmica tem acesso à algumas das melhores fontes
de informações técnico-científicas,  nacionais  e internacionais,  de acesso aberto e restrito  (aos alunos e servidores),  de
diversas áreas do conhecimento.

Um serviço até então não planejado, mas que foi incorporado ao SiB, foi a assinatura de uma base de dados de e-books
(livros eletrônicos) - Biblioteca Virtual da Pearson, em que os discentes, docentes e técnicos administrativos em educação
da FURG puderam usufruir de um total de mais de 9 mil obras, de forma remota, acessadas a partir do próprio sistema da
FURG. A assinatura foi estabelecida em setembro de 2020 e estará disponível, inicialmente por um período de 12 meses
e como na plataforma há o recurso das estatísticas de utilização, é possível acompanhar a utilização. Até a presente data,
450 usuários diferentes acessaram a Biblioteca Virtual, consultando 1.144 obras diferentes, sendo a obra mais utilizada,
Macroeconomia, de Olivier Blanchard (2017), com 5.865 visualizações, desde a implementação da plataforma.

Outros  serviços  relevantes  que  foi  dada  continuidade,  foram  as  confecções  de  fichas  catalográficas  -  até  o  momento
foram  elaboradas  239  fichas  e  inserções  de  teses  e  dissertações  na  BDTD  -  193  inserções,  até  o  momento.

*Disponível em: https://www.furg.br/coronavirus
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Meta

6 - Qualificar a acessibilidade nas bibliotecas do SiB

Descrição

Para melhoria da acessibilidade nas bibliotecas do SiB, pretende-se:
- Analisar a viabilidade de melhoria da acessibilidade física nas bibliotecas, em especial nas aberturas e circulação (como
a porta de entrada para o salão de leitura a SiB BC e alguns móveis - apontados como deficitários na pesquisa de opinião
do SiB 2019);
- Capacitar a equipe para atendimento ao público com necessidades específicas (por exemplo para pessoas com autismo
e também LIBRAS);
-  Desenvolver  ações  para  inclusão  de  pessoas  com  necessidades  específicas  (como  vagas  de  estágio  e  projetos  de
inclusão);
- Analisar a viabilidade de aquisição de equipamentos para melhoria do acesso à informação.

Observação:
Foram tomados como parâmetro para esse planejamento, os seguintes documentos:
1 - Metas de outras unidades envolvendo o SiB (ano 2020);
2 - Planejamento e relatório PDI SiB 2019;
3 - Seminário de planejamento do SiB 2020;
4 - Resultados da pesquisa de opinião SiB 2019.

Unidade Responsável

SIB - Sistema de Bibliotecas

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 2 - Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 7.   Adequar o mobiliário padrão FURG e os
equipamentos às especificações de ergonomia.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Ações de melhoria na acessibilidade realizadas - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida
Capacitação  para  a  equipe  de  atendimento  ao  público  com  necessidades  específicas  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não
atendida

Avaliação

Tendo em vista o contexto pandêmico e suas implicações, as ações nessa meta foram afetadas, de modo que impediram
o seu cumprimento.  Pretende-se para o próximo ano, intensificar  ações nesse sentido,  articuladas junto à comissão de
acessibilidade das bibliotecas do SiB,  que será renovada para o ano de 2021.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: SIB
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

6Total de metas apresentadas:
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Meta

Apoiar a captação de recursos para consolidação dos laboratórios de ensino

Descrição

Apoiar a captação de recursos para a consolidação dos laboratórios de ensino, pautando a demanda nas possibilidades
existentes, com prioridade de destinação orçamentária para o LAPAV.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  3  -  Qualificar  os  processos  pedagógicos  -  1.    Ampliar  o  apoio  pedagógico  às  Unidades
Acadêmicas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Apoiar  a  participação  em  100%  das  possibilidades  de  financiamento  solicitadas  no  período.  -  Porcentagem  (100.00)  -
100.00  -  Atendida

Avaliação

Foram enviados 2 memorandos para a Proinfra e solicitado apoio da Direção do ICB no sentido de finalizar o projeto e
viabilizar a recuperação do prédio.
O projeto inicial foi finalizado e avaliado pelo Prof. Marcio Gonçalves, sendo devolvido para realização de ajustes.
Foi apresentada a Demanda para a Proinfra e para a Secretaria Municipal de Educação que se comprometeu em buscar
uma emenda parlamentar para custear a recuperação. Isso foi realizado com as 3 secretárias que ocuparam a pasta entre
2019 e 2020.
O prédio está sendo recuperado parcialmente pelo zelador  do prédio,  sendo feita  a pintura e recuperação do reboco e
piso do prédio. Foi  solicitada a remoção do material/entulho da prefeitura  que permanecia na parte  dos fundos e esse
espaço será parcialmente recuperado pelo zelador.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoio a eventos de cultura

Descrição

Apoiar a realização de eventos propostos pela comunidade acadêmica.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI - Cultura - 2 - Promover a formação, produção e difusão artística e cultural - 10.   Oportunizar a realização de ações
artísticas e culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos realizados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Devido a pandemia de Covid-19, não foram realizados eventos culturais presenciais no ano de 2020.
Não foi solicitado apoio da Direção na organização dos eventos culturais que aconteceram na forma digital, promovidos
por docentes ou discentes.
Foi organizado pela Direção do Campus a participação do Campus no Festival Lourenciano de Inverno, organizado pela
ACI.
Foi  organizado  pela  Direção  do  Campus  a  I  Mostra  Cultural  de  Fotos  e  Poesias  em  comemoração  aos  10  anos  do
Campus  SLS.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoio a eventos de ensino

Descrição

Apoiar a realização de eventos propostos pela comunidade acadêmica.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 3 - Qualificar os processos pedagógicos - 2.   Estimular ações pedagógicas inovadoras.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos realizados - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido a pandemia de Covid-19, não foram realizados eventos de ensino presenciais no ano de 2020.
Não foi solicitado apoio da Direção na organização dos eventos de ensino que aconteceram na forma digital, promovidos
por  docentes  ou  discentes.  Apenas  foi  dado apoio   aos  organizadores  e   discentes  para  viabilizar  o  acesso seguro  ao
campus,  rede  de  internet  e  computadores.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoio a eventos de extensão

Descrição

Apoiar a realização de eventos propostos pela comunidade acadêmica.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 1.   Articular as ações de
ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos realizados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Devido  a  pandemia  de  Covid-19  em  2020,  foram  realizadas  algumas  ações  de  extensão  unicamente  visando  o  seu
combate  e  prevenção.
A Direção atuou juntamente com docentes e discentes dos campi da FURG em SLS e RG, viabilizando a coleta e entrega
de máscaras, luvas e aproximadamente 600 litros de álcool 70% para a Secretaria Municipal de Saúde e Santa Casa de
Misericórdia de São Lourenço do Sul.
Também  foram  apoiadas  ações  de  entrega  de  álcool  e  conscientização  junto  aos  feirantes  da  praça  Dedê  Serpa  e
Associação  de  Recicladores  de  São  Lourenço  do  Sul.
Foi  também  apoiada  a  realização  e  desenvolvimento  do  projeto  "Fazendo  o  bem,  não  importa  a  quem",  auxiliando  na
divulgação,  aquisição  e  transporte  do  material  de  costura.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoio a eventos de pesquisa

Descrição

Apoiar a realização de eventos propostos pela comunidade acadêmica.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  3  -  Qualificar  a  divulgação  da  produção  científica  -  3.    Divulgar  a  produção  científica  e  os  grupos  de
pesquisa  com  meios  e  linguagens  adequados  ao  entendimento  da  sociedade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Eventos realizados - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida

Avaliação

Devido a pandemia de Covid-19, não foram realizados eventos de pesquisa presenciais no ano de 2020.
Foi solicitado apoio da Direção apenas na organização da Semana Acadêmica da Gestão Ambiental e na organização no
Sistemas FURG/SINSC do Diálogos Sustentáveis.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoio a realização da Acolhida Cidadã.

Descrição

(1)  Participar  da  organização  dos  eventos;  (2)  Incentivar  a  participação  da  comunidade  acadêmica  na  organização  e
realização  dos  eventos;  (3)  Viabilizar  a  infraestrutura,  logística  e  financiamento  necessários  para  a  organização  e
realização  dos  eventos;

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  3  -  Promover  a  participação  cidadã  do  estudante  -  3.    Promover  ações  que  estimulem  o
sentimento  de  pertencimento  dos  estudantes  com  seus  cursos  e  com  a  Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realizar a Acolhida Cidadã - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi realizada a Acolhida Cidadã do Campus SLS entre os dias  02 e 06 de março de 2020.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoio a realização da Semana Aberta nas escolas da região

Descrição

(1)  Participar  da  organização  dos  eventos;  (2)  Incentivar  a  participação  da  comunidade  acadêmica  na  organização  e
realização  dos  eventos;  (3)  Viabilizar  a  infraestrutura,  logística  e  financiamento  necessários  para  a  organização  e
realização  dos  eventos;

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 3.   Ampliar a divulgação das ações de ensino,
pesquisa, inovação, extensão, cultura e administração.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Escolas atingidas - Numérica (10.00) - 0.00 - Não atendida
Municípios atingidos - Numérica (3.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido  à  pandemia  de  Covid-19,  não  foi  realizada  a  Semana  Aberta  de  2020,  tão  pouco  foram  realizadas  visitas  nas
escolas.

7 30/



Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Apoio a realização da Semana Aberta no campus.

Descrição

(1)  Participar  da  organização  dos  eventos;  (2)  Incentivar  a  participação  da  comunidade  acadêmica  na  organização  e
realização  dos  eventos;  (3)  Viabilizar  a  infraestrutura,  logística  e  financiamento  necessários  para  a  organização  e
realização  dos  eventos;

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 3.   Ampliar a divulgação das ações de ensino,
pesquisa, inovação, extensão, cultura e administração.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Receber a visita de estudantes do ensino médio - Numérica (120.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido à pandemia de Covid-19, não foi realizada a Semana Aberta de 2020.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Ação de acompanhamento e apoio psicológico para a comunidade acadêmica

Descrição

Ações de saúde e segurança.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Alcance da comunidade acadêmica - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Foi  organizada  formação  on-line  COVID-19:  ações  de  saúde  e  segurança  no  contexto  da  FURG.  Nesse  sentido,  foi
acordado entre a Direção do Campus e Secretaria Municipal de Saúde a oferta gratuita de atendimento, presencial ou on-
line, para os servidores e discentes durante a pandemia, com médico psiquiatra e ou psicólogo.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Ações de prevenção e combate à COVID-19 junto à comunidade e órgãos de saúde

Descrição

Distribuição de álcool em gel;
Distribuição de máscaras;
Conscientização da comunidade.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Alcançar comunidade local e comunidade interna - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

A Direção atuou juntamente com docentes e discentes dos campi da FURG em SLS e RG, viabilizando a coleta e entrega
de máscaras, luvas e aproximadamente 600 litros de álcool 70% para a Secretaria Municipal de Saúde e Santa Casa de
Misericórdia de São Lourenço do Sul.

Também  foram  apoiadas  ações  de  entrega  de  álcool  e  conscientização  junto  aos  feirantes  da  praça  Dedê  Serpa  e
Associação  de  Recicladores  de  São  Lourenço  do  Sul.

Foi  também  apoiada  a  realização  e  desenvolvimento  do  projeto  "Fazendo  o  bem,  não  importa  a  quem",  auxiliando  na
divulgação,  aquisição  e  transporte  do  material  de  costura.

Além disso, foi realizada campanha de conscientização do comércio local em parceria com a Associação do Comércio e
indústria de São Lourenço do Sul.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID - Regulação e adequação dos espaços da FURG em prevenção à contaminação pelo COVID-19

Descrição

Regras para acesso aos prédios;
Normas de conduta para prevenção ao contágio.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Alcance da comunidade acadêmica - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Durante o período da pandemia foram realizados ajustes na organização do pessoal, limitando e regrando o acesso aos
prédios da instituição. A Direção também atuou junto a Comissão de Prevenção e Cuidado auxiliando na elaboração das
normas  e  regulações  dos  espaços  da  universidade.  Além  disso,  atuou,  juntamente  com  servidores  no  estudo  das
instalações,  visando  propor  os  ajustes  necessários  para  reduzir  os  riscos  de  contaminação  pelo  covid.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criar um plano de manejo do paisagismo no Campus

Descrição

Consolidar o espaço de discussão sobre as ações de manutenção dos espaços verdes.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 1 - Qualificar a urbanização da Universidade - 4.   Qualificar o paisagismo com a execução do projeto
de arborização e da estratégia de erradicação.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Plano de manejo do paisagismo - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Reuniões de planejamento - Numérica (2.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Foi organizado um grupo para discutir e planejar as ações.
A  primeira  reunião  do  grupo  agendada  para  Março  de  2020  não  aconteceu  em  função  da  suspensão  das  atividades.
Devido  à  Covid-19  e  a  manutenção  do  distanciamento,  não  foram  feitas  ações  junto  aos  espaços  da  FURG.
Foi realizada ação deliberada pelo grupo, ainda em 2019, nos jardins do prédio 2.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Divulgação dos cursos do Campus SLS na região

Descrição

(1) Promover a divulgação dos cursos oferecidos em rádios e jornais. (2) Promover e incentivar a participação do campus
em eventos que possam promover a instituição. (3) Divulgação nas comunidades Quilombolas e outras comunidades do
campus. (4) Divulgação em um local no centro da cidade, disponibilizando computador para acesso.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 3.   Ampliar a divulgação das ações de ensino,
pesquisa, inovação, extensão, cultura e administração.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Participação em eventos de divulgação - Numérica (2.00) - 1.00 - Parcialmente atendida
Publicação de notícias em jornais, revistas e mídias sociais - Numérica (20.00) - 70.00 - Atendida

Avaliação

Devido à pandemia de Covid-19, não participamos de eventos presenciais de divulgação em 2020.
Em eventos foi feita apenas a divulgação no Festival de Inverno de São Lourenço do Sul.
Até Outubro de 2020, foram publicadas 17 notícias no site www.furg.br.
Até Outubro de 2020, foram publicadas 31 notícias no site www.olourenciano.com.br.
Até Outubro de 2020, foram publicadas 10 notícias no site www.clicsaolourenço.com.br.
Até Outubro de 2020, foram publicadas 12 notícias no site https://www.saolourencoreporter.com
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Divulgar a gestão de recursos

Descrição

Apresentar trimestralmente o orçamento e a utilização deste em reunião do conselho do Campus.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 9 - Qualificar a Gestão Orçamentária - 1.   Garantir maior visibilidade à execução orçamentária.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Apresentações registradas em atas - Numérica (4.00) - 2.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

O orçamento foi pauta nas reuniões do conselho nas convocações 40 e 41 de 2020.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estabelecer rotina de manutenção e limpeza do LAPAV e seu entorno.

Descrição

Tornar hierarquicamente equivalente as demandas do LAPAV com as dos demais laboratórios quanto nas operações de
rotina como limpeza e manutenção estabelecendo uma rotina.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Estabelecer rotina de limpeza e manutenção quinzenal. - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi  fixado  junto  à  PROINFRA  a  designação  do  zelador  para  que  esse  realize   atividades  de  manutenção  predial  e
entorno,   um  turno  por  semana.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar a oferta de cursos de pós-graduação ofertados no Campus SLS

Descrição

Realizar um seminário com a PROPESP (fomento da criação de um PPG).

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pós-Graduação (Propesp)

Estratégias Relacionadas

II - Ensino de Pós-Graduação - 2 - Ampliar a oferta de cursos de Pós-Graduação stricto sensu - 1.   Articular iniciativas
para a criação de cursos de Pós-Graduação stricto sensu em todos os campi.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação  -
Numérica  (4.00)  -  1.00  -  Parcialmente  atendida
Seminário realizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Há uma proposta em encaminhamento. Foi solicitado à PROPESP o apoio na construção da proposta.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivo às práticas esportivas

Descrição

Buscar estabelecer um convênio para a disponibilização de espaços para a prática esportiva e organização de eventos

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno dos  estudantes  -  11.    Ampliar  e  Qualificar  as  ações
afirmativas  para  inclusão e  permanência  dos  estudantes.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  0.00  -  Não  atendida

Avaliação

Devido à Covid-19, não houve possibilidade de  prática de esportes coletivos, não justificando o aluguel desse espaço.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção do Programa de integração de novos servidores no Campus SLS

Descrição

Receber  e  inserir  os  novos  servidores  no  ambiente  do  campus,  apresentando  a  universidade  e  integrando-os  aos
processos  e  atividades  desenvolvidas  no  campus

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 5 - Promover a acolhida, a integração e a valorização contínua de Servidores, Trabalhadores
Terceirizados e Estagiários - 2.   Promover e estimular ações para recepção, integração, formação e desenvolvimento de
Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atividade realizada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Devido à pandemia, o processo de recebimento do servidor Rodrigo da Rosa Pereira foi realizado parcialmente, de forma
online, sendo a atividade presencial postergada para o fim do período emergencial.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Monitorar e discutir o projeto de implementação do novo campus com elementos sustentáveis

Descrição

(1) Monitorar a elaboração do projeto do novo campus pautado na sustentabilidade; (2) Realização de um seminário para
a discussão sobre o projeto do novo campus com o envolvimento da comunidade acadêmica e PROINFRA.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão Ambiental (SIGA)

Estratégias Relacionadas

X  -  Gestão  Ambiental  -  2  -  Implementar  o  Plano  de  Sustentabilidade  da  Agenda  Ambiental  da  Administração  Pública
(A3P-FURG)  -  5.    Consolidar  o  programa  de  construções  sustentáveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  2.00  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

Foram feitos os contatos com a PROINFRA e foram finalizados o projeto do prédio de salas de aula e plano de uso do
espaço  do  campus.  Devido  aos  afastamentos  (licença)  dos  servidores  responsáveis  pela  elaboração  do  projeto  o
encontro  foi  agendado  para  Dezembro  de  2020.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Monitorar o projeto do PPCI do Campus SLS

Descrição

Solicitar a realização da obra referente a adequação das instalações conforme descrito no PPCI protocolado no Corpo de
Bombeiros

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX -  Infraestrutura -  3  -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  5.    Qualificar  a infraestrutura de prevenção
contra incêndios.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  4.00  -  Atendida

Avaliação

Em 2018 foi realizado o projeto do PPCI do Prédio 1 o qual foi protocolado junto ao Corpo de Bombeiros local, contudo
ainda não foram realizadas as obras necessárias e previstas nesse PPCI. Conforme informações recebidas da Diretoria
de Obras essa obra já foi licitada pela PROPLAD e está em fase de contratação para posterior execução. Em relação ao
PPCI do prédio 2 ainda não foi realizado. O projeto do PPCI do prédio 3 está sendo executado pela proprietária do prédio
e parte das adequações já foi realizada no prédio.
Em relação a essa necessidade foram enviados os Memorandos do Campus SLS 03/2020 e 13/2020 à PROINFRA. Além
disso,  foram  feitos  registros  no  relatório  06/2017  da  auditoria  a  respeito  dessa  necessidade  em  04  de  março  e  05  de
novembro.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Pleitear e monitorar ações de adequação dos espaços para abrigar os laboratórios existentes e novos

Descrição

Solicitar  e  monitorar  ações  de  solicitação de espaços para  abrigar  os  dois  laboratórios  previstos  nos  PPCs dos  cursos
ofertados  no  Campus (Gestão Ambiental  e  Gestão de  Cooperativas).

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  1.00  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

Foi encaminhada a demanda à PROPLAD no início do ano , mas frente as incertezas orçamentárias e sobre o andamento
das atividades de ensino, pesquisa e  extensão, não foi tratado dessa demanda a qual será retomada com o retorno das
atividades presenciais.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Pleitear e monitorar ações melhoria e ampliar a Acessibilidade

Descrição

Solicitar a realização das obras de acessibilidade para pessoas com deficiência no prédio 1.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  5.    Intensificar  ações  para  o
atendimento  aos  estudantes  com  deficiências  ou  necessidades  educacionais  específicas.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  4.00  -  Atendida

Avaliação

Conforme informações recebidas da Diretoria de Obras da PROINFRA, o projeto para garantir a acessibilidade a todo o
prédio 2 já foi  finalizado e encaminhado para a licitação pela PROPLAD. A licitação foi  realizada em 11.11.20 mas não
houve  empresa  interessada.  Será  refeita  a  licitação  em dezembro  de  2020.   O  Em relação  a  essa  necessidade  foram
enviados  os  Memorandos  do  Campus  SLS  03/2020  e  13/2020  à  PROINFRA.  Além  disso,  foram  feitos  registros  no
relatório  06/2017  da  auditoria  a  respeito  dessa  necessidade  em  04  de  março  e  05  de  novembro.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Pleitear e monitorar ações para a criação de Incubadora de Tecnologia Social

Descrição

Solicitar e monitorar o pedido de espaço para abrigar uma Incubadora de Tecnologia Social.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  4.00  -  Atendida

Avaliação

Durante 2019 foram realizadas várias reuniões com a prefeitura Municipal visando viabilizar um espaço. Acordou-se junto
a Prefeitura Municipal  a  destinação do espaço e se construiu  um termo de cessão do mesmo com as regras de uso e
normas  relativas  ao  seu  uso  pela  INESSOL  e  INOVATTIO.  O  acordo  seria  analisado  pela  PROPESP  e  Reitoria  em
reunião  no  dia  23  de  março,  mas  em  função  da  Covid-19  e  impossibilidade  de  uso  do  espaço  no  momento,   ainda
aguarda-se  a  análise  da  PROPESP  e  Reitoria.  A  discussão  foi  retomada  em  outubro  de  2020   e  está  sob  análise  da
PROPESP  e  Reitoria.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Pleitear e monitorar ações para viabilizar a instalação de um Restaurante Universitário em SLS

Descrição

Solicitar e monitorar a instalação de um Restaurante Universitário em SLS.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento do Estudante (Prae)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  7.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Alimentação  Estudantil\".

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  1.00  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

Foi  encaminhada  a  demanda  à  PRAE  no  início  do  ano,  mas  frente  às  incertezas  orçamentárias  e  do  andamento  das
atividades e permanência dos alunos no município, não foi tratado dessa demanda, a qual será retomada com o retorno
das atividades presenciais.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Pleitear instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas.

Descrição

Solicitar e monitorar a solicitação de instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de permanência.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  4.00  -  Atendida

Avaliação

Foram  recebidos  e  instalados  os  quantitativos  descritos  no  quadro  abaixo.  Para  os  equipamentos  faltantes  ainda  se
aguarda  a  aquisição  dos  aparelhos.  O  monitoramento  da  compra  está  sendo  feito  através  de  e-mails  enviados  em:
27.03.20,  29.04.20,  09.06.20,  29.09.20,  06.11.20,  20.11.20.

Foram instalados:
Split 9000   - 1
Split 12000 - 2
Split 18000 - 2
Split 24000 - 2
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Requisitar maior envolvimento da PROGEP no campus

Descrição

Solicitar o estabelecimento de agenda mensal da PROGEP, principalmente das questões relacionadas à saúde mental do
servidor.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  2.00  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

Foram  realizadas  reuniões  com  a  PROGEP  em  06.03.20  e  de  forma  on-line  em  21.05.20  (com  a  participação  dos
membros  da  CIAP-SLS),  onde  foram  pautados  esses  temas.  Diante  do  cenário  adverso  não  houve  planejamento  de
ações  presenciais  com  os  servidores.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Solicitar a ampliação da rede médica do plano de saúde conveniado à FURG

Descrição

Realizar no primeiro semestre uma reunião com a PROGEP e fiscal de contrato para requerer ampliação do número de
médicos conveniados em SLS

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Realizar reunião - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foram  realizadas  reuniões  com  a  PROGEP  em  06.03.20  e  de  forma  on-line  em  21.05.20  (com  a  participação  dos
membros da CIAP-SLS),  onde foi  pautado esse tema. Foi  comentado a necessidade de exigência na nova licitação de
melhoria  de  cobertura  do  plano  em  todos  os  municípios  em  que  a  FURG  tem  campus.  O  contrato  de  prestação  de
serviços  foi  novamente  licitado  sendo  a  mesma  empresa  a  ganhadora  da  nova  licitação.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Solicitar a oferta de cursos presenciais de capacitação aos servidores no Campus SLS

Descrição

Viabilizar junto à PROGEP para ofertar cursos presenciais de capacitação profissional aos servidores, conforme demanda
e possibilidades.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Propostas de cursos a serem realizados - Numérica (3.00) - 1.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi  enviado  à  PROGEP o  projeto  para  oferta  do  curso  de  Inglês  para  os  servidores  do  Campus  SLS  em fevereiro  de
2020. Porém em 18 de março de 2020, diante da emergência em Saúde Pública causada pelo Coronavírus (COVID-19) a
PROGEP decidiu por suspender todos os cursos de capacitação. Foram ofertados cursos de capacitação na modalidade
on-line para  servidores da FURG.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Solicitar melhorias na infraestrutura

Descrição

Solicitar  a instalação dos roteadores do prédio 1 (NTI);  aumentar  o número de tomadas nas salas (mínimo 6 tomadas)
(PROINFRA);  solicitar  a cobertura da escada do prédio 1 e passeio do prédio 2 (PROINFRA);

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  4.00  -  Atendida

Avaliação

Conforme informações recebidas da Diretoria de Obras da PROINFRA, essas alterações devem ser realizadas junto com
o  projeto  para  garantir  a  acessibilidade  a  todo  o  prédio  2,  o  qual  já  foi  finalizado  e  encaminhado  para  a  licitação  pela
PROPLAD.  A  licitação  foi  realizada  em  11.11.20  mas  não  houve  empresa  interessada.  Será  refeita  a  licitação  em
dezembro  de  2020.   O  Em  relação  a  essa  necessidade  foram  enviados  os  Memorandos  do  Campus  SLS  03/2020  e
13/2020 à PROINFRA. Além disso, foram feitos registros no relatório 06/2017 da auditoria a respeito dessa necessidade
em 04 de março e 05 de novembro.
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Relatório de Metas da Unidade Campus São Lourenço do Sul
Unidade é responsável pela meta

Meta

Solicitar o aluguel de prédio com acessibilidade pra o uso como sala de aula, auditório e laboratórios

Descrição

Buscar junto a Reitoria e Pró-reitorias a viabilização do aluguel de novo espaço com acessibilidade, para abrigar sala de
aula, laboratórios e auditório.

Unidade Responsável

Campus São Lourenço do Sul

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Registros  (e-mails,  memorando,  reuniões,  atas  de  reunião  e  do  Conselho  do  Campus)  de  monitoramento  da  ação.  -
Numérica  (4.00)  -  1.00  -  Parcialmente  atendida

Avaliação

Foi encaminhada a demanda à PROPLAD no início do ano , mas frente às incertezas orçamentárias e do andamento das
atividades  de  ensino,  pesquisa  e   extensão,  não  foi  tratado  dessa  demanda,  a  qual  será  retomada  com o  retorno  das
atividades  presenciais.

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Campus SLS
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

30Total de metas apresentadas:
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Campus Santa Vitória do Palmar

Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ações para aumentar ocupação de vagas ociosas

Descrição

Qualificar o Processo Seletivo de Vagas Ociosas (PSVO).

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino  de  Graduação  -  2  -  Otimizar  a  ocupação  de  vagas  -  3.    Qualificar  o  Processo  Seletivo  de  Vagas  Ociosas
(PSVO).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não houve a implantação.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ações para reduzir a evasão

Descrição

Criar a política de enfrentamento à evasão e retenção nos cursos.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I - Ensino de Graduação - 2 - Otimizar a ocupação de vagas - 2.   Criar a política de enfrentamento à evasão e retenção
nos cursos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não foi desenvolvido um trabalho de evasão em virtude da pandemia do Covid-19.

2 35/



Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliação do acervo da biblioteca

Descrição

Desenvolver junto à comunidade acadêmica as necessidades de referências bibliográficas.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Gestão do Acervo Bibliográfico (Prograd)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 2 - Qualificar o Acervo Bibliográfico - 3.   Ampliar o acervo bibliográfico.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de exemplares físicos e virtuais adquiridos - Numérica (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar a inserção da Universidade no Cenário Internacional

Descrição

Divulgar  as ações da Secretaria  de Relações Internacionais.   Implementar  o  Plano de Internacionalização.  Expandir  os
intercâmbios com universidades e organismos internacionais.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Gab/ReIInter

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 5 - Ampliar a inserção da Universidade no cenário Internacional - 3.   Expandir os intercâmbios
com universidades e organismos internacionais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Neste ano apesar  da pandemia tivemos duas alunas no intercâmbio internacional,  Brenda Conceição Botelho Cruz,  do
curso  de  Turismo  e,  Stephani  Rodrigues  Castilhos,  do  curso  de  Relações  Internacionais,  na  Universidad  Francisco  de
Paula  Santander.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar as práticas de cultura e extensão nos currículos dos cursos

Descrição

Executar práticas de cultura e extensão nos currículos dos cursos.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Apoio e Difusão da Cultura (Proexc)

Estratégias Relacionadas

VI  -  Cultura  -  2  -  Promover  a  formação,  produção  e  difusão  artística  e  cultural  -  13.    Promover  a  participação  da
comunidade  interna  e  externa  nas  atividades  artísticas  e  culturais.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações culturais realizadas (eventos, projetos, agenda) - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Devido  a  pandemia  de  Covid-19  não  tivemos  muitos  eventos  culturais.  Houve  o  Clube  de  leitura,   que  teve  início  na
quinta,  dia  08  de  outubro,  de  2020,   às  17h.  Evento  on-line.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Ampliar divulgação dos cursos em SVP

Descrição

Divulgar os cursos oferecidos no Campus SVP, através de mídias locais; Elaborar folders e cartazes para distribuição em
locais de grande circulação na cidade e cidades próximas

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 3.   Ampliar a divulgação das ações de ensino,
pesquisa, inovação, extensão, cultura e administração.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de divulgação por  campi - Numérica (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Foi realizada a Meta junto a Secom que neste ano reformulou o site do Campus SVP.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Cabeamento  e estruturação de internet no novo prédio de aulas

Descrição

Desenvolver junto ao NTI e a ProInfra o projeto que visa implantar a Internet em todo o Campus.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proiti/CGTI

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XI - Gestão da Informação - 4 - Qualificar a Tecnologia da Informação - 2.   Qualificar continuamente a rede de dados e o
acesso à internet.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de pontos com acesso à Internet - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi executado a instalação da internet em todo o campus SVP.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Consolidação da política de extensão Universitária

Descrição

Ampliar a participação da comunidade universitária em ações de extensão.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proexc

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 1 - Consolidar a Política de Extensão Universitária - 2.   Ampliar a participação da comunidade universitária
em ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações executadas - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Projeto de Ensino: A imprescindibilidade da ação de tutores no curso de Bacharelado em Hotelaria da FURG - Campus
Santa Vitória do Palmar em tempos pandemia por COVID-19, de autoria da Profa. Cleidiane Nascimento Santos.
Projeto  de  extensão  Cotidiano  e  Políticas  Sociais:  debates  em  tempos  de  pandemia   orientando/  informando  diversos
temas  sobre  as  políticas  sociais;
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Contratação de serviços terceirizados para transporte ao Campus

Descrição

Manter a contratação de serviços terceirizados para transporte ao Campus.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prae, Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Consolidação dos Campi fora do município de Rio Grande (Gab)

Estratégias Relacionadas

VII  -  Assuntos  Estudantis  -  1-  Qualificar  o  desenvolvimento  pleno  dos  estudantes  -  9.    Ampliar  e  Qualificar  a  ação
\"Transporte  Estudantil\".

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Taxa de estudantes Assistidos - Numérica (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Foi renovado o contrato de transportes apesar da suspensão dos serviços de transportes em decorrência da pandemia de
Covid-19
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-Aquisição de equipamentos  de proteção coletiva à covid-19

Descrição

Efetuar o dimensionamento e aquisição de equipamentos de proteção coletiva à covid-19.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações realizadas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foram  efetuadas  diversas  ações  como  compra  de  tapetes  sanitizantes  (pedilúvio),  requisição  de  álcool  em  gel,
distribuição de totens de álcool gel, lixeira com pedal disponibilizada aos residentes da CEU, distribuição de lixeiras com
pedal e de dois termômetros de temperatura.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

COVID-Execução  de  exames  da  Covid-19  junto  aos  Servidores  em  trabalho  presencial,  colaboradores  terceirizados  e
residentes  da  Casa  de  Estudante  Universitário

Descrição

Foram executadas 3 (três)  rodadas de exames de covid-19 em parceria com a vigilância sanitária/secretaria de saúde do
Município de Santa Vitória do Palmar.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prae, Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 3.
Intensificar iniciativas voltadas à prevenção, promoção e vigilância da saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de pessoas envolvidas - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foi  envolvida  a  comunidade  acadêmica  que  ficou  prestando  serviços  eventuais,  bem  como,  os  colaboradores
terceirizados  e  residentes  da  CEU,  em  três  rodadas  de  exames  de  covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Criação de calendário de eventos do Campus SVP

Descrição

Promover  eventos  científicos  de  relevância  regional,  nacional  e
internacional.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III - Pesquisa - 3 - Qualificar a divulgação da produção científica - 2.   Promover eventos científicos de relevância regional,
nacional e internacional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de eventos científicos realizados - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

Realização da quinta edição do Encontro do Curso de Comércio Exterior - FURG -  na modalidade virtual (V ECOMEX).
Do curso de RI:
Eventos
27/11 Kant e as Relações Internacionais
04/12 Semana de TCCs 2020: Defesa de Bruno Martins di Palma
25/11 Governança dos oceanos, gênero e (pós) colonialismo
12/11 Simulações de Organizações Internacionais
I  Simpósio  Interseccionalidades  e  Decolonialidade nas  Relações  Internacionais  (INDERI)  -  Novas  contribuições  a  partir
das  categorias  de  raça,  gênero  e  classe
30/10 Tribunal Internacional do Direito do Mar
03/11 China em Foco: o efeito da concorrência de importações chinesas na saúde dos trabalhadores brasileiros
06/10 O InterRacionalização agradece a todos/a pela participação
14/10 Caminhada Constitucional Pela América Latina
20/10 Ciclo de Palestras: História, Infâncias e Direitos Humanos (PPGH/FURG)
01/10 Curso Gratuito On-line de Leitura em Língua Espanhola - Santa Vitória do Palmar (ILA - FURG)
08/09 VII Direito e Cultura: tradição constitucional brasileira
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Estruturação do laboratório de hospedagem

Descrição

Estruturar  conforme  projeto  do  laboratório  a  aquisição  ou  confecção  dos  móveis  e  equipamentos  necessários  para  a
finalização  do  laboratório  de  hospedagem.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Está em processo de execução e finalização com a entrada da nova coordenadora do curso de hotelaria Profª. Cleidiane
Nascimento Santos.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Finalização do laboratório de Alimentos e Bebidas

Descrição

Aquisição dos equipamentos e móveis para a devida finalização do laboratório de alimentos e bebidas.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Está finalizado e funcionando o laboratório de alimentos e bebidas.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Garagem dos carros oficiais

Descrição

Desenvolver projeto de construção conjuntamente com a ProInfra

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº  de  novos  projetos  que  utilizam  os  conceitos  de  eficiência  e  qualidade  ambiental  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não
atendida

Avaliação

Já foi envolvido as partes mas devido aos cortes orçamentários ainda não foi finalizada a edificação.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Incentivar a pesquisa

Descrição

Incentivar  ações  de  pesquisa  voltadas  ao  desenvolvimento  institucional.Incentivar  ações  de  pesquisa  que  reforcem  a
relação  da  Universidade  com  os  demais  setores  da  sociedade.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  3.    Incentivar  ações  de  pesquisa
voltadas  ao  desenvolvimento  institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de grupos de pesquisa por área do conhecimento - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

 Projeto  de  Pesquisa:  Os  Meios  de  Hospedagens,  a  Hospitalidade  e  o  Desenvolvimento  local,  de  autoria  da  Profa
Clediane  Nascimento  Santos.   Abertura  de  uma  linha  de  pesquisa  no  Grupo  de  Pesquisa:  Grupo  Interdisciplinar  de
Pesquisa  em  Eventos,  Cultura  e  Comunicação  -  GIPECC.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Informar sobre o Campus

Descrição

Consolidar a Política Institucional de Informação da FURG.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Gab, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Informação (Proplad)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 8 - Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento institucional - 13.   Consolidar
a Política Institucional de Informação da FURG.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

As práticas têm se intesificado junto a Secom.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Instalação das lousas nas novas salas de aula

Descrição

Instalação conforme necessidade apontada através de levantamentos executados pela Proplad e Proinfra

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de novos projetos que utilizam os conceitos de eficiência e qualidade ambiental - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

o Zelador do Campus SVP, Sr. Clauber já instalou as mesmas.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Integração da comunidade com a sociedade

Descrição

Articular  as  ações  de ensino,  pesquisa,  inovação, extensão  e  cultura  voltadas  às necessidades da sociedade.
Ampliar  o  processo  de participação  da  sociedade  no planejamento, desenvolvimento
e  avaliação  das  ações  de extensão.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proexc, Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Extensão (Proexc)

Estratégias Relacionadas

V - Extensão - 2 - Ampliar a integração entre a Universidade e os demais setores da sociedade - 3.   Ampliar o processo
de participação da sociedade no planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações de extensão.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Vários eventos aberto ao público externo desde o início da pandemia de covid-19
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção da comissão local de bens patrimoniais

Descrição

Consolidar e manter os trabalhos da comissão local de bens patrimoniais.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  1.    Proporcionar  a  conservação  e  a
manutenção  corretiva  e  preventiva  de  bens  móveis  e  imóveis.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Revisão e Atualização - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Continua a comissão local de bens patrimoniais apesar da pandemia covid-19
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção da estrutura da Casa do Estudante (infiltrações)

Descrição

Acompanhar junto à Proinfra melhoria no sentido de corrigir falhas que causam infiltrações decorrentes das fortes chuvas
que atingem SVP.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Consolidação dos Campi fora do município de Rio Grande (Gab)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 10.   Ampliar as ações de assistência
estudantil aos campi de Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização da Contratação - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi solicitado junto a Proinfra no sentido de melhoria das falhas que continuam a existir.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Manutenção da estrutura do novo Centro de Convivência.

Descrição

Acompanhar correção no projeto da Lancheria que causa goteiras decorrentes das fortes chuvas em SVP.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Consolidação dos Campi fora do município de Rio Grande (Gab)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 10.   Ampliar as ações de assistência
estudantil aos campi de Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização da Contratação - Porcentagem (100.00) - 50.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

Foi solicitado a Proinfra a mesma correção que persiste na Casa do Estudante quanto na Lancheria.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Medidas para melhorar a segurança da CEU

Descrição

Implantar identificação para acesso aos campi e aos prédios da Universidade.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX -  Infraestrutura -  3 -  Ampliar  e qualificar  a infraestrutura de segurança -  3.    Implantar  identificação para acesso aos
campi  e aos prédios da Universidade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido  as  restrições  orçamentárias  não  houve  a  implantação,  houve  a  tentativa  de  usar  a  carteira  estudantil  digital
através  do  celular  mas,  devido  a  pandemia  ficou  inviável  a  implantação.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Melhorar a acessibilidade do Campus SVP

Descrição

Qualificar a infraestrutura de mobilidade, acessibilidade e sinalização.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Específicas (Prae)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  1  -  Qualificar  a  urbanização  da  Universidade  -  2.    Qualificar  a  infraestrutura  de  mobilidade,
acessibilidade  e  sinalização.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido aos cortes orçamentários e pandemia da covid-19 não foi implantado.

24 35/



Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Muro de concreto entorno do campus

Descrição

Desenvolver projeto de construção do muro conjuntamente com a ProInfra

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX - Infraestrutura - 2 - Qualificar a infraestrutura acadêmica e administrativa - 5.   Priorizar a utilização dos conceitos de
eficiência e qualidade ambiental nos projetos de reformas, nas novas edificações e na aquisição de equipamentos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº  de  novos  projetos  que  utilizam  os  conceitos  de  eficiência  e  qualidade  ambiental  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não
atendida

Avaliação

Devido aos cortes orçamentários e a pandemia de covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Oferta de alimentação no campus, Restaurante Universitário

Descrição

Desenvolver  junto  a  PRAE,  Proplad  e  Proinfra  à  possibilidade  de  oferta  de  alimentação  estudantil  no  Campus  Santa
Vitória  do Palmar através do subsídio aos estudantes para que a lancheria  forneça alimentação básica aos estudantes
(café da manhã,  almoço e janta)

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prae, Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Consolidação dos Campi fora do município de Rio Grande (Gab)

Estratégias Relacionadas

VII - Assuntos Estudantis - 1- Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes - 10.   Ampliar as ações de assistência
estudantil aos campi de Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Devido  aos  cortes  orçamentários,  pandemia  de  covid-19  e  fará  a  troca  da  concessão  da  Lancheria,  não  houve
implantação.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Participação em eventos como Feira das Profissões e Semana Aberta

Descrição

Participar junto à comunidade de Feiras.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Comunicação (Secom)

Estratégias Relacionadas

XII - Comunicação Institucional - 3 - Fortalecer a identidade institucional - 1.   Difundir a missão e a visão institucional.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de divulgação por unidade - Porcentagem (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Os eventos se tornaram on-line devido a pandemia de covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Projetores para novas salas de aula

Descrição

Instalação dos equipamentos conforme levantamentos executados pela Proplad e Proinfra.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Proinfra, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Infraestrutura e Segurança Patrimonial (Proinfra)

Estratégias Relacionadas

IX  -  Infraestrutura  -  2  -  Qualificar  a  infraestrutura  acadêmica  e  administrativa  -  2.    Ampliar  e  qualificar  a  infraestrutura
considerando  a  necessidade  de  implementação  de  novas  tecnologias.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº  de  novos  projetos  que  utilizam  os  conceitos  de  eficiência  e  qualidade  ambiental  -  Numérica  (1.00)  -  0.00  -  Não
atendida

Avaliação

Devido aos cortes orçamentários e a pandemiar de covid-19 não houve a compra dos referidos equipamentos.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover a qualificação social com inovação tecnológica

Descrição

Promover a inovação tecnológica nas unidades acadêmicas, nos campi e nos municípios da região.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Gab, Proexc, Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Propesp)

Estratégias Relacionadas

IV -  Inovação Tecnológica -  1 -  Promover a inovação tecnológica -  4.    Promover a inovação tecnológica nas unidades
acadêmicas,  nos campi  e nos municípios da região.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Foram executados diversos eventos on-line para a busca de inovação tecnológica em decorrência da pandemia de covid-
19.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Promover atendimento/capacitação/qualificação em saúde mental e qualidade de vida para os servidores do campus

Descrição

Criar a política de atenção à saúde.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 3 - Aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários - 1.
Criar a política de atenção à saúde.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Houveram diversas ações até por parte da Progep de atendimento psicológico em tempos de pandemia de covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Qualificar continuamente os servidores

Descrição

Estimular a permanente capacitação profissional dos servidores.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Progep, Prograd, Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Foi  executado  o  Levantamento  das  Necessidades  de  Desenvolvimento  dos  Servidores  da  FURG -  Exercício  2021,  em
maio  de  2020.  Que  contempla  as  necessidades  dos  servidores  do  Campus  SVP.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar pesquisa de egressos dos cursos de SVP

Descrição

Criar o portal e realizar a pesquisa de egressos dos cursos de SVP

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII  -  Gestão Institucional  -  8  -  Aprimorar  as  práticas  de gestão voltadas ao desenvolvimento  institucional  -  5.    Criar  o
Portal  de Egressos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

nº. de egressos cadastrados - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não houve a efetivação devido a necessidade de implantação do Moodle da Furg, o AVA, em decorrência da pandemia
de covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Realizar projetos do grupo de pesquisa em Turismo criado em CNPq

Descrição

Executar os projetos de pesquisa em Turismo criados com a ajuda do CNPq

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Propesp

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Pesquisa (Propesp)

Estratégias Relacionadas

III  -  Pesquisa  -  1  -  Consolidar  a  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  4.    Criar  condições  para  o
desenvolvimento  de  grupos  de  pesquisa  e  interação  entre  eles.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de grupos de pesquisa por área do conhecimento - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Não houve implantação devido a pandemia de covid-19.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Reconhecer curso de RI do e-MEC

Descrição

Aprimorar os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos cursos.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Gab, Prograd

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência na Graduação (Prograd)

Estratégias Relacionadas

I  -  Ensino de Graduação -  1  -  Buscar  a qualificação contínua nos processos educativos dos cursos de Graduação,  em
consonância com seus Projetos Pedagógicos -  1.    Avaliar  continuamente o processo educativo.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

Curso reconhecido pelo Mec.
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Relatório de Metas da Unidade Campus Santa Vitória do Palmar
Unidade é responsável pela meta

Meta

Treinar os servidores da secretaria acadêmica do Campus SVP

Descrição

Estimular a permanente capacitação profissional dos servidores.

Unidade Responsável

Campus Santa Vitória do Palmar

Unidades Envolvidas

Progep

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e Estagiários (Progep)

Estratégias Relacionadas

VIII - Gestão de Pessoas - 4 - Ampliar a formação continuada dos servidores - 7.   Estimular a permanente capacitação
profissional dos servidores.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Execução e Finalização do Projeto - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2020
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Campus SVP
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta

35Total de metas apresentadas:
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