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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 

Aos dezoito 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, Claudio Paz de Lima, 
Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, Marcelo Vinícius de La Rocha 
Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, Paulo Renato Thompson Claro, Rudiclai da Costa Silva,   
Sirlei Nadia Schirmer ,Vinícius Menezes de Oliveira, Viviane Costa Touguinha Bauer e Wilson Oliveira 
Júnior. Ausências justificadas: Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Eliza Antonini Schroeder,  Guilherme 
Lunardi, Ronaldo Piccioni Teixeira, Rosaura Alves da Conceição Sandra Crippa Brandão e Silvana 
Maria Belle Zasso.  Participaram da reunião Patrick Matos Freitas, Assessor do Pró-reitor de Gestão 
de Pessoas, em substituição a Ronaldo Piccioni Teixeira e Ivete Martins Pinto e Marisa Musa Hasan 
Hamid representando a Sead. A reunião teve início com a revisão do texto de apresentação e 
objetivos e estratégias do Eixo do Ensino da Graduação onde o texto de apresentação sofreu 
ajustes e as estratégias passaram a constar com o verbo inicial "Estimular" em substituição ao 
"Incentivar". A revisão do Eixo da Pós-Graduação resultou no ajuste do texto de apresentação e na 
inclusão do verbo "Estimular" em substituição ao verbo "Incentivar". O objetivo 3 foi reescrito 
passando a constar: “Buscar a excelência nos cursos de pós-graduação lato sensu”. No Eixo de 
Pesquisa ocorreu ajuste no texto de apresentação e nas estratégias foi substituído o verbo 
"Incentivar" pelo verbo "Estimular" . No Eixo de Inovação Tecnológica o texto de apresentação 
manteve-se inalterado e nas estratégias houve inclusão do verbo "Estimular" em substituição ao 
verbo "Incentivar". No Eixo da Extensão foi definida a necessidade de que o texto de apresentação 
seja reescrito e nas estratégias a inclusão do verbo "Estimular" em substituição ao "Incentivar". Foi 
reescrita a estratégia 7 do objetivo 1 passando a constar: “Integrar as ações de extensão com os 
projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a 
distância”. No objetivo 2 foram incluídas 3 novas estratégias: “10. Estimular iniciativas voltadas à 
promoção da Saúde; 11. Promover iniciativas voltadas à prevenção ao uso de drogas; 12. Estimular a 
criação de cursos online, massivos e abertos, com o uso de tecnologias inovadoras” No Eixo de 
Cultura foi definida a necessidade de que o texto de apresentação seja reescrito, mantendo-se 
inalterado os objetivos e estratégias. No Eixo de Assuntos Estudantis foi analisado o texto de 
apresentação do eixo que ainda não havia sido disponibilizado e ocorreu a inclusão do verbo 
"Estimular" em substituição ao verbo "Incentivar". No Eixo de Gestão de Pessoas ocorreu ajuste no 
texto de apresentação. No objetivo 2 estratégia 3 foi substituído o verbo "Melhorar” por "Qualificar". 
Foi incluída uma nova estratégia: “1. Promover a capacitação dos servidores para o uso das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC)”. No Eixo da Infraestrutura ocorreu 
ajuste no texto de apresentação. No objetivo 2 estratégia 6 ocorreu a substituição do verbo "Propiciar" 
por "Proporcionar". No Eixo Gestão da Informação foi reiterada a necessidade de inclusão do texto 
de apresentação. No objetivo 1 estratégia 1 foi substituído o verbo "Melhorar" por “Qualificar".  O 
objetivo 2 foi reescrito passando a constar: “Qualificar o Sistema de Informação de Bibliotecas (SIB)”. 
O objetivo 3 foi reescrito passando a constar: “Fortalecer os mecanismos de comunicação. As 
estratégias 1 e 2 foram transferidas para o Eixo de Gestão Institucional (Objetivo 2.) . No objetivo 4 foi 
incluída uma nova estratégia: “3. Qualificar o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA institucional”. 
No Eixo de Gestão Institucional o texto de apresentação sofreu ajustes. No objetivo 2 foram 
acrescidas duas novas estratégias advindas do eixo da Gestão da Informação: “4. Difundir o papel 
social e as ações da Universidade; 5. Fortalecer a imagem institucional da FURG”. Ocorreu a inclusão 
nas estratégias do verbo "Estimular" em substituição ao "Incentivar". Concluída a revisão dos 11 Eixos 
do PDI foi procedida uma apresentação preliminar dos Programas, sendo agendada reunião para a 



próxima segunda-feira (21/09/2015) tendo em vista a necessidade de que, na nova proposta, haja 
transversalidade dos programas, ou seja, que os mesmos possam atender mais de um Eixo e no que 
couber, tenham como responsável mais de uma Unidade Gestora. As onze horas e cinquenta minutos 
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Claudio Paz de Lima, que 
a secretariei e Mozart Tavares Martins Filho que coordenou a reunião. 
 
 
 
 

 
 
 
            Claudio Paz de Lima                                      Mozart Tavares Martins Filho 
                    Secretário                                                           Coordenador  

ão de informações (CONSOLIDAR EIXO GESTÃO DA INFORMAÇÃO???) 


