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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e cinco minutos, 
na sala Ilhas do CIDEC – SUL no Câmpus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE 
PLANEJAMENTO estando presentes : Adriana Kivanski Senna, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, 
Claudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder, Guilherme Lunardi, Luciane Schmitt, Luiz 
Eduardo Maia Nery, Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, 
Rosaura Alves da Conceição, Ronaldo Piccioni Teixeira, Rudiclai da Costa Silva, Sandra Crippa 
Brandão, Silvana Maria Belle Zasso e Viviane Costa Touguinha Bauer. Ausente com justificativa: 
Paulo Renato Thompson Claro, Sirlei Nadia Schirmer e Wilson Oliveira Júnior. Presentes a 
reunião como convidados Lúcia Anello, Pró-reitora de Extensão e Cultura, Roberto Domingues 
Suza, Diretor de Arte e Cultura, Jozeneidi Costa Machado, Assistente da Pró-reitora de 
Extensão e Cultura e  Maria Cristina de Azevedo representando a Diretoria de Extensão. A 
reunião foi conduzida inicialmente por Mozart Tavares Martins Filho que após a abertura da 
reunião solicitou informação de como estavam os trabalhos dos sub-grupos.  A profa.Silvana 
informou que o sub-grupo do eixo Graduação reuniu-se e o trabalho correu muito bem, 
restando dois objetivos para serem discutidos. O prof.Guilherme  informou que o sub-grupo do 
eixo Pós-Graduação, que também discutirá a Pesquisa e a Inovação Tecnológica, não 
conseguiu se reunir devido a compromissos dos integrantes na semana passada que 
impossibilitou encontrar um dia e horário que possibilitasse o encontro. Silvana informou que 
foi formado um grupo composto por ela, Leila Costa Valle, Lúcia Nobre, Michele Protásio, 
Heber Peliano e profa.Sabrina para estudar a Política Nacional de Extensão. A PRÓ-REITORA 
Lucia Anello complementou dizendo que após o estabelecimento as Política de Extensão será 
elaborado o Plano de Extensão. A seguir Mozart explicou aos convidados o que faz o Comitê 
Assessor de Planejamento e a metodologia do trabalho de revisão do PDI. Logo após passou a 
palavra para Guilherme Lunardi que deu início a apresentação do EIXO EXTENSÃO. OBJETIVO 
1: CONSOLIDAR , EXPANDIR E QUALIFICAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO: permanece.Estratégia 1: 
Elaborar o Plano de Extensão Universitária: permanece mas passa a ser a estratégia 2. Incluir 
como estratégia 1: Implementar a Política de Extensão Universitária. Estratégia 2: Incentivar a  
participação da comunidade universitária  em ações de extensão: permanece, passando a ser 
estratégia 3. Estratégia 3: Capacitar a comunidade universitária para a realização de ações de 
extensão, articulando pesquisa e ensino: permanece, passando a ser estratégia 4. 
Implementar a avaliação periódica das ações de extensão: permanece, devendo ser a última 
estratégia por se referir a avaliação. Estratégia 5: Promover ações para o atendimento da 
Política Nacional de Extensão: retirar.  Estratégia 6: Ampliar a oferta de bolsas de extensão: 
permanece. Estratégia 7: Intensificar a integração dos núcleos, programas, projetos e demais 
ações de extensão com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação: 
alterar acrescentando ao final “presencial e a distância”. Estratégia 8: Incentivar ações de 
formação continuada de Educação a Distância: alterar, sugerido “Ampliar a oferta de ações de 
formação continuada na modalidade de ensino de Educação a Distância”. Estratégia 9: Avaliar 
continuamente as ações de Educação a Distância: retirar. INCLUIR “FOMENTAR AS AÇÕES DE 
EXTENSÃO” discutir no sub-grupo se deve ou não ser agrupado à estratégia 6. OBJETIVO 2: 
AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE: permanece. Estratégia 1:  
Desenvolver ações sistemáticas e contínuas de diálogo com a sociedade: permanece. 
Estratégia 2: Potencializar o trabalho em rede no desenvolvimento das ações de extensão: 
permanece. Estratégia 3: Intensificar ações articuladas, de ensino, pesquisa e extensão, 
voltadas às necessidades da sociedade: permanece e esta estratégia deverá ser incluída 
também nos eixos da Graduação e Pós-Graduação. Estratégia 4: Ampliar o processo de 



participação da sociedade no planejamento das ações de extensão: permanece.  Estratégia 5: 
Intensificar as parcerias com organizações públicas e privadas: permanece. Estratégia 6: 
Intensificar ações de extensão, com ênfase nos direitos humanos, na inclusão social e no 
desenvolvimento socioambiental: retirar, já contemplada em estratégias anteriores. 
Estratégia 7: Ampliar a integração da Universidade com a Educação Básica e com a Educação 
Jovens e Adultos: retirar, já contemplada em estratégias anteriores. Estratégia 8: Incentivar 
ações que promovam a divulgação institucional, a orientação profissional e o acesso à 
Universidade: permanece. OBJETIVO 3: CRIAR POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO À 
CULTURA E AO ESPORTE: sugerido criar o EIXO CULTURA. Foi aprovada a sugestão de criação 
do Eixo Cultura e composto o sub-grupo que será formado por Adriana Senna,Cláudio Paz de 
Lima, V e Sandra Crippa Brandão, que em conjunto com a equipe da PROEXC irá discutir os dois 
eixos, extensão e cultura e formatar uma proposta. A seguir Viviane Bauer convidou a todos 
para participarem do “3º Workshop Sustentabilidade na Universidade: Avanços e Desafios na 
Gestão Ambiental da FURG”, que será realizado em quinze de maio, a partir das oito horas, no 
Cidec-Sul .O objetivo do evento é divulgar os avanços institucionais na temática e envolver a 
comunidade acadêmica nos próximos desafios a serem vencidos.Silvana Zasso  informou que 
no período de dezoito a vinte e seis de maio, a FURG receberá professores e pesquisadores do 
Brasil, Uruguai e Paraguai para participarem das atividades das Pasantías, uma ação de 
Intercâmbio Regional no âmbito do Programa de Apoio ao Setor Educacional do Mercosul 
(Pasem). As atividades estão sendo coordenadas pela Diretoria de Avaliação e 
Desenvolvimento da Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), em parceria com as 
Unidades Acadêmicas que apresentaram propostas de ações a serem desenvolvidas durante as 
Pasantías. A FURG foi contemplada no Edital do Pasem, em dois mil e quatorze, dentre trinta e 
três propostas oriundas de todo o país, em que somente oito foram selecionadas. A proposta 
de Pasantías desenvolvida pela FURG é uma possibilidade concreta de incentivar a carreira 
docente, favorecendo a construção de uma identidade profissional do docente, por meio do 
diálogo e da troca de experiências, e de aperfeiçoar os conhecimentos referentes à melhoria 
do ensino da Educação Básica de forma integrada e articulada com a Educação Superior. As 
Pasantías têm o objetivo de oferecer uma oportunidade de conhecer e compartilhar 
experiências inovadoras no campo da formação de professores na Educação Básica. Nada mais 
havendo a tratar as dezesseis horas foi encerrada a reunião sendo lavrada a presente ata que 
vai assinada por mim, Rosaura Alves da Conceição, que a secretarie e Mozart Tavares Martins 
filho que a coordenou. 
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