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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala Ilhas do 
CIDEC – SUL no Câmpus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE 
PLANEJAMENTO estando presentes: Adriana de Oliveira Gibbon, Adriana Kivanski de Senna, 
Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder, Humberto Camargo 
Piccoli, Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues, Mozart 
Tavares Martins Filho, Paulo Renato Thompson Claro, Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai da 
Costa Silva,  Silvana Maria Belle Zasso, Sirlei Nadia Schirmer ,Vinícius Menezes de Oliveira, Viviane 
Costa Touguinha Bauer e Wilson Oliveira Júnior. Ausências justificadas: Guilherme Lunardi, Ronaldo 
Piccioni Teixeira e Sandra Crippa Brandão.  Participou da reunião Patrick Matos Freitas, Assessor do 
Pró-reitor de Gestão de Pessoas, em substituição a Ronaldo Piccioni Teixeira que se encontra em 
férias. A reunião teve início com a discussão dos objetivos e estratégias que haviam ficado pendentes 
de discussão nos sub-grupos. No eixo GRADUAÇÃO; Objetivo 1, estratégia 12: Promover nas 
Unidades acadêmicas ações de planejamento - extinta. No eixo EXTENSÃO; Objetivo 1 
Qualificar as ações de Extensão Universitária – alterado para Consolidar a Política de Extensão 
Universitária.  Estratégia 1: Instituir a Política de Extensão Universitária – alterado para Aprovar, 
no Conselho Universitário, a Política de Extensão da Universidade. Estratégia 3: Capacitar a 
comunidade Universitária em ações de extensão, articulando pesquisa e ensino - alterada para 
Capacitar a comunidade universitária para a realização de ações de extensão, articuladas com 
a pesquisa e o ensino. Foram Incluídas duas novas estratégias: Estratégia 6. Intensificar a 
integração dos núcleos, programas e ações de extensão; Estratégia 7. Integrar as ações de 
extensão com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação.  Objetivo 2, 
estratégia 4 - Intensificar ações de extensão tecnológica – extinta. Eixo CULTURA; Objetivo 1 – 
Consolidar as ações culturais; alterada para Consolidar a Política Universitária de Cultura. 
Estratégia 1. Criar a Política Universitária de Cultura – alterada para Aprovar no Conselho 
Universitário a Política Universitária de Cultura. Estratégia 2. Qualificar a gestão cultural – 
alterada para Consolidar a estrutura de gestão cultural. Estratégia 3 – Ampliar ações culturais e 
artísticas – alterada para Estimular ações culturais e artísticas da comunidade com a 
Universidade. Estratégia 4. Fomentar a produção cultural dos Câmpus fora da sede – alterado para 
Integrar as diversas manifestações culturais e artísticas da comunidade com a Universidade. 
Objetivo 3 – Preservar o patrimônio cultural da Universidade – alterado para Preservar o 
patrimônio cultural sob responsabilidade da Universidade. Estratégia 2 – Estimular a integração 
de acervos dos diversos museus, núcleos e coleções da Universidade – alterado para Estimular a 
divulgação integrada de acervos dos museus e núcleos da Universidade. Estratégia 3 – 
Garantir a preservação do patrimônio da Universidade – alterada para Preservar o patrimônio 
cultural sob responsabilidade da Universidade.  Inclusão da Estratégia 4: Resguardar os 
acervos dos quais a Universidade é fiel depositária. Eixo ASSUNTOS ESTUDANTIS; Objetivo 1 
– Qualificar o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante (PDE) alterado para 
Qualificar o desenvolvimento pleno dos estudantes. Objetivo 4 – Estimular a participação 
estudantil nos espaços na Universidade alterado para Estimular a participação estudantil na 
Universidade. Estratégia 3 – Estimular a participação estudantil nos espaços consultivos e 
deliberativos da Universidade de formação permanente e nas ações de ensino, pesquisa, extensão, 
cultura e inovação tecnológica – alterada para Incentivar a participação dos estudantes em 
atividades integradas de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica voltadas 
às demandas da sociedade. Encerrada as pendências nos Eixos teve início a discussão referente a 
existência de eixo ou objetivo específico para os Câmpus fora da sede. Após ampla discussão ficou 



definido que o PDI abrange todos os Câmpus e que apenas o que fosse necessidade específica dos 
novos Câmpus seria salientado ficando definido no Eixo Ensino de Graduação no Objetivo 1 a 
estratégia 14: Consolidar os cursos criados nos Câmpus fora da sede. No Eixo Assuntos 
Estudantis no Objetivo 1, estratégia 7: Expandir as ações de assistência estudantil aos demais 
Câmpus. No Eixo Infraestrutura inclusão da estratégia Criar os planos de macrologística de acesso 
aos Câmpus fora da sede no Objetivo 1.No Eixo Gestão da Informação; objetivo 2 – Estratégia 4: 
Qualificar a estrutura do SIB nos Câmpus fora da sede. No eixo Gestão Institucional, Objetivo 5, 
estratégia 13: Estabelecer a estrutura organizacional para os Câmpus fora da sede e estratégia 14: 
Qualificar os procedimentos de gestão acadêmica e administrativa entre os Câmpus. Logo após foram 
apresentados, debatidos e aprovados com alterações, os textos de abertura dos eixos: Gestão de 
Pessoas, Ensino de Graduação; Ensino de Pós-Graduação; Pesquisa; Inovação Tecnológica; 
Extensão; Cultura; Infraestrutura e Gestão Institucional. Os textos de abertura dos eixos Assuntos 
Estudantis e Gestão da Informação, bem como o texto de abertura do PDI serão discutidos em 
reunião extraordinária marcada para a próxima sexta-feira, dia 18 de setembro, às oito horas e trinta 
minutos, ocasião em que também serão revistos os Programas Institucionais. As dezessete horas e 
vinte minutos foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rosaura 
Alves da Conceição, que a secretariei e Mozart Tavares Martins Filho que coordenou a reunião. 
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