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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e quinze, as quatorze horas, na 
sala Ilhas do CIDEC – SUL no Câmpus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ 
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando presentes: Adriana Kivanski de Senna, 
Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder, 
Guilherme Lunardi, Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia 
Nery, Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, 
Ronaldo Piccioni Teixeira, Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai da Costa Silva, 
Sandra Crippa Brandão, Silvana Maria Belle Zasso ,Sirlei Nadia Schirmer, Vinícius 
Menezes de Oliveira, Viviane Costa Touguinha Bauer e Wilson Oliveira Júnior. 
Ausência justificada: Paulo Renato Thompson Claro.  Presente a reunião como 
convidada: Marisa Musa Hamid, Secretária da Secretaria de Educação à Distância. 
A reunião foi conduzida pelo Pró-Reitor Mozart Tavares Martins Filho que agradeceu 
a presença de todos e passou a palavra para Sirlei Nadia Schirmer que coordenou 
os trabalhos do sub-grupo que discutiu o Eixo Assuntos Estudantis. 
Sirlei informou que o sub-grupo foi composto por ela, Eliza, Guilherme, Silvana e 
Rosaura e explicou a metodologia utilizada para o trabalho que, após revisar os 
objetivos e estratégias verificou o material fruto dos Seminários das Unidades 
Administrativas e Acadêmicas para ver se alguma proposta não estava contemplada 
nos objetivos e estratégias do Eixo Assuntos Estudantis, para incluir. A seguir Wilson 
Júnior iniciou a apresentação do EIXO ASSUNTOS ESTUDANTIS. OBJETIVO 1 - 
PROMOVER A EQUIDADE DE CONDIÇÕES BÁSICAS AOS ESTUDANTES – 
ficou pendente, retornando ao sub-grupo para rediscutir o título. Estratégias: 1 - 
Ampliar e qualificar as ações de assistência básica aos estudantes nos campi 
– alterado, para “Qualificar as ações de assistência básica aos estudantes”. 2. 
Avaliar continuamente a assistência básica aos estudantes e seu reflexo no 
desempenho acadêmico – permanece. 3.   Gestionar junto aos órgãos 
reguladores e empresas a melhoria da oferta do serviço de transporte 
municipal e intermunicipal – excluir. Esta estratégia pertencente ao Eixo Gestão 
Institucional. 4. Qualificar o atendimento das demandas específicas de 
estudantes ingressantes pelo programa de ações afirmativas – alterado para 
“Qualificar o Programa de Ações Afirmativas – PROAAF”.  5. Intensificar as ações 
institucionais para o atendimento aos estudantes com deficiência – alterado 
para “Intensificar ações para o atendimento aos estudantes com deficiência”. 6. 
Intensificar ações preventivas e/ou terapêuticas relacionadas à saúde e 
qualidade de vida – alterado incluindo “dos estudantes” ao final da frase . 7. 
Qualificar as condições de permanência dos estudantes na Universidade – 
pendente, será rediscutido pelo sub-grupo. 8. Padronizar/Expandir as ações de 
assistência estudantil aos demais campi – na discussão foi decidido que o melhor 
verbo a ser utilizado é expandir, mas a estratégia será discutida posteriormente, 
quando da avaliação, se haverá ou não um objetivo ou eixo específico para os 
Câmpus fora da sede. OBJETIVO 2 - PROMOVER A MELHORIA DO 
DESEMPENHO ACADÊMICO DO ESTUDANTE – permanece. Estratégias: 1. 



Intensificar a participação dos estudantes em atividades integradas de ensino, 
pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica – alterado com a substituição 
do verbo “intensificar” por “ampliar”. 2. Ampliar os projetos de apoio ao ensino, 
articulados às coordenações de cursos – alterado substituindo o verbo “ampliar” 
por “qualificar”. 3. Avaliar continuamente o processo educativo em consonância 
com os projetos pedagógicos dos cursos- excluir. Esta estratégia pertencente ao 
Eixo Ensino de Graduação. OBJETIVO 3 - PROMOVER A INSERÇÃO CIDADÃ DO 
ESTUDANTE NA VIDA UNIVERSITÁRIA E NA SOCIEDADE – permanece. 
Estratégias: 1.  Incentivar a participação dos estudantes em atividades 
integradas de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica 
voltadas às demandas da comunidade e às políticas de ações afirmativas – 
alterada para “Incentivar a participação dos estudantes em atividades integradas de 
ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação tecnológica voltadas às demandas 
da sociedade”. 2.  Promover ações de integração, humanização, lazer, cultura e 
esporte – permanece. 3. Articular com as Unidades Acadêmicas a qualificação 
e o acompanhamento dos estudantes para ingresso nos programas de estágio 
e no mundo do trabalho – excluir, estratégia já contemplada no Eixo Ensino de 
Graduação. 4.  Promover ações que estimulem o sentimento de pertencimento 
dos estudantes com a Universidade – alterada para “Promover ações que 
estimulem o pertencimento dos estudantes com a Universidade” . 5.  Promover 
ações que estabeleçam o respeito às diferenças e à diversidade étnico-racial, 
de gênero, de orientação sexual e de crenças espirituais – alterada, substituindo 
“étnico-racial” por “étnica”.  OBJETIVO 4 - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO 
ESTUDANTIL EM DIFERENTES ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE – ficou pendente 
devido a interpretação da palavra “espaços”. Será rediscutido pelo sub-grupo. 
Estratégia: 1. Estimular a participação política dos estudantes na Universidade 
e na sociedade – alterado, substituindo o verbo “estimular” por “promover” 2. Apoiar 
a participação nas instâncias de representação estudantil - excluir. 3. 
Proporcionar infraestrutura adequada às representações estudantis – mover 
para o Eixo Infraestrutura. 4. Valorizar ações acadêmicas propostas pelas 
instâncias de representação estudantil – permanece.  5. Estimular a 
participação estudantil nos espaços consultivos e deliberativos da 
Universidade - ficou pendente, por não ter havido concenso a respeito do verbo 
“estimular” devendo ser rediscutido pelo sub-grupo. Encerrando este Eixo foi 
convidada Luciane Schimitt coordenadora do sub-grupo que discutiu os Eixo 
Extensão e Cultura para que falasse sobre o trabalho realizado. Luciane informou 
que a metodologia utilizada foi a mesma do sub-grupo anterior e que os 
componentes do sub-grupo foram ela, Cláudio, Sandra e os representantes da 
PROEXC Laurício Tissot e Roberto Souza. A seguir solicitou a Wilson Júnior que 
fizesse a apresentação do EIXO EXTENSÃO. OBJETIVO 1 – CONSOLIDAR , 
EXPANDIR E QUALIFICAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO – alterado para “Qualificar 
as ações de Extensão Universitária”. Estratégias: 1. Instituir a Política de 
Extensão da Universidade – permanece. 2. Incentivar a participação da 
comunidade universitária em ações de extensão – permanece, alterando o verbo 
“incentivar” por ‘estimular”. 3. Capacitar a comunidade universitária para a 
realização de ações de extensão -  permanece. 4. Implementar a avaliação e 
monitoramento das ações de extensão – permanece. 5. Fomentar ações de 



extensão – permanece. 6. Intensificar a integração das ações de extensão com 
os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação – 
permanece. OBJETIVO 2 - AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE 
E A SOCIEDADE – permanece. Estratégias: 1. Desenvolver ações sistemáticas 
e contínuas de diálogo com a sociedade – permanece. 2. Potencializar o 
trabalho em rede no desenvolvimento das ações de extensão – permanece. 3. 
Intensificar ações articuladas, de ensino, pesquisa e extensão, voltadas às 
necessidades da sociedade – permanece. 4. Intensificar ações de extensão 
tecnológica – permanece. 5. Ampliar o processo de participação da sociedade 
no planejamento das ações de extensão – permanece. 6. Intensificar parcerias 
com organizações públicas e privadas – permanece. 7. Incentivar ações de 
integração da Universidade com a Educação Básica – alterada, incluindo ao final 
“e outros processos educativos”. 8. Incentivar ações que promovam a divulgação 
institucional, a orientação profissional e o acesso à Universidade – alterado 
para “Incentivar ações que promovam o acesso à Universidade”. 9. Ampliar a oferta 
de ações de formação continuada da Educação Básica de ensino – permanece. 
10. Instituir a política editorial da Universidade – permanece. Encerrado a 
discussão do eixo Extensão, teve início o debate sobre o EIXO CULTURA. 
OBJETIVO 1- CONSOLIDAR AS AÇÕES CULTURAIS- o título do objetivo ficou 
pendente, devendo ser rediscutido pelo sub-grupo. Estratégias: 1. Consolidar a 
estrutura de gestão cultural – alterado para “Criar a Política Universitária de 
Cultura. 2.   Ampliar o fomento de ações culturais e artísticas - alterar para 
“Ampliar ações culturais e artísticas”. 3.   Fomentar a produção cultural dos 
Câmpus da Universidade –pendente, aguardando a decisão se haverá eixo ou 
objetivo específico para os Câmpus fora da sede. 4.      Integrar as diversas 
manifestações culturais e artísticas – permanece. 5.      Qualificar ações 
culturais vinculadas a Política Nacional de Cultura Viva – permanece. 6. 
(incluída) Qualificar a gestão cultural. O plenário chegou à conclusão de que o 
tema esporte que estava contido nos objetivos 2 e 3 e havia sido extinto deverá 
voltar a ser discutido pelo sub-grupo para apresentação de uma proposta que 
contemple o assunto que é de grande relevância. Vencida a pauta do dia, às 
dezessete horas e vinte e cinco minutos foi encerrada a reunião. Na próxima 
segunda-feira a reunião terá início com a discussão do Eixo Gestão de Pessoas e, 
logo após será debatido o eixo Infraestrutura. Foi 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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