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Aos oito dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala Ilhas do CIDEC – 
SUL no Campus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando 
presentes : Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, Guilherme Lunardi, 
Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues, Mozart 
Tavares Martins Filho, Silvana Maria Belle Zasso, Sirlei Nadia Schirmer, Vinícius Menezes de 
Oliveira, Viviane Costa Touguinha Bauer e Wilson Oliveira Júnior. Ausente com justificativa: 
Daniele Simões Borges, Luiz Eduardo Maia Nery, Paulo Renato Thompson Claro, Rosaura Alves 
da Conceição e Rudiclai da Costa Silva.  Presentes a reunião como convidados: Prof. Marcos 
Antonio Satte de Amarante – Pró-Reitor de Infraestrutura e Jaci Alfredo Carvalho Alves – 
Prefeito do Campus. A reunião foi conduzida pelo Pró-Reitor Mozart Tavares Martins Filho que 
agradeceu a presença de todos, explicou a sistemática a ser utilizada para avaliação das ações 
implementadas no PDI 2011 – 2014 e passou a palavra para Wilson Júnior que deu inicio à 
avaliação do eixo de INFRAESTRUTURA. 
OBJETIVO 1 – PROPICIAR INFRAESTRUTURA DESTINADA À MELHORIA DA QUALIDADE DE 
VIDA NOS ESPAÇOS DE CONVÍVIO DA UNIVERSIDADE – definida a manutenção sem 
alterações. ESTRATÉGIAS: 1. Criar Plano de macrologística de acesso. Durante os debates foi 
proposta e aceita a sugestão de alterar a estratégia para: “Consolidar o Plano de 
macrologística de acesso”. 2. Qualificar a infraestrutura de mobilidade e acessibilidade. Após 
debates foi definida a manutenção da estratégia sem alteração. 3. Otimizar o transporte 
interno através de sistemas alternativos. Após debates foi definida a manutenção da 
estratégia sem alteração. 4. Gestionar junto aos órgãos reguladores a melhoria do acesso aos 
campi. Após debates foi sugerida a avaliação de deslocar a estratégia para o eixo de Gestão 
Institucional. 5. Implementar projeto de paisagismo. Após debates foi sugerida a alteração da 
estratégia para: “Implementar projeto de paisagismo no Campus Carreiros”. 6. Ampliar os 
espaços destinados ao lazer e cultura. Após debates foi definida a manutenção da estratégia 
sem alteração.  7. Ampliar os espaços destinados ao oferecimento de serviços de 
conveniência. Após debates foi definida a manutenção da estratégia sem alteração. 8. Ampliar 
a infraestrutura destinada a alimentação. Após debates foi definida a manutenção da 
estratégia sem alteração. 9. Melhorar o sistema de iluminação nos espaços físicos. Após 
debates foi sugerida a alteração da estratégia para: “Qualificar o sistema de iluminação nos 
espaços físicos”. Como resultado também dos debates sobre o Eixo da Infraestrutura, foi 
sugerida a inclusão da estratégia: “Criar proposta de paisagismo nos campis fora da sede”. Foi 
também debatido a possibilidade de criação de objetivo e estratégias que tratem 
especificamente dos campis fora da sede, bem como da criação de um programa que atenda 
essa demanda. Foi definido que o subgrupo que irá tratar do eixo da Infraestrutura será 
constituído por uma representação do SIB, Guilherme Lunardi, Marcelo Vinícius de La Rocha 
Domingues, Viviane Costa Touguinha Bauer e Rudiclai da Costa Silva. Considerando ainda 
restarem 5 objetivos e 22 estratégias foi decidido às quinze horas e cinqüenta minutos que a 
avaliação desses temas terá continuidade na próxima segunda-feira, 15 de junho de 2015, 
sendo dada por 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 a coordenou. 
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