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Em 10 de outubro 2014, na sala Ilhas, no CIDEC-SUL reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
para apresentação do cronograma dos trabalhos e a metodologia proposta que após ampla discussão foi 
aprovada por unanimidade. 

Em 09 de março de 2015, reiniciando as atividades foi proposta uma metodologia de trabalhos onde seriam 
apresentados e debatidos os resultados da pesquisa de opinião; dos resultados dos seminários internos da 
auto-avaliação e dos seminários realizados nas unidades acadêmicas e administrativas; avaliação e revisão do 
PDI 2011/2014 e a elaboração do Plano de Ação 2015/2016. 

Em 16 de março de 2015 a  profa.Silvana Zasso comentou que no 2º semestre de dois mil e quatorze foi 

instituída na Pró-reitoria de Graduação -PROGRAD uma comissão para acompanhamento do Plano Nacional e 

Plano Estadual de Educação e em dezembro chegou à PROGRAD demanda do Plano Municipal de Educação. 

Em 23 de março de 2015 foi discutido a importância de verificar os objetivos alcançados e verificar quais as 

ações que queremos implementar para a Graduação na FURG, propondo objetivos e estratégias para os 

próximos anos. Na sequência  passou a apresentar o resumo dos Seminários de Avaliação realizados nas 

Unidades Administrativas. Foram apresentados os resultados dos seminários realizados na PROGRAD; 

PROPESP, PROEXC, PRAE. PROINFRA, PROPLAD, Gabinete da Reitoria e Campus de Santo Antônio da Patrulha  

Em 30 de março de 2015 foi sugerido  a apresentação do Eixo Ensino de Graduação. A sugestão foi aceita e 

após ampla discussão ficou estabelecido o sub-grupo que trabalhará no detalhamento do Ensino de 

Graduação. 

Em 06 de abril de 2015 foi iniciada a discussão dos objetivos e estratégias do Eixo do Ensino de Graduação. 

Em 13 de abri de 2015 teve início a discussão dos objetivos e estratégias do Eixo do Ensino de Pós-Graduação.  

Em 27 de abril foi  solicitado que a equipe da PROPESP apresentasse o resultado da discussão feita na Pró-

reitoria. Na explanação das discussões houve a sugestão de separação de eixo Pesquisa e Inovação Tecnológica 

em um eixo para Pesquisa e outro para a Inovação Tecnológica. 

Em 11 de maio de 2015 deu-se início a apresentação dos objetivos e estratégias do Eixo Extensão. 

Em 18 de maio deu-se início à avaliação e apresentação do Eixo Assuntos Estudantis. 

Em 25 de maio deu-se início a discussão dos objetivos e estratégias do Eixo Gestão de Pessoas. 

Em 01 de junho de 2015 deu-se prosseguimento a discussão dos objetivos e estratégias do Eixo Gestão de 

Pessoas. 

Em 08 de junho deu-se inicio à avaliação dos objetivos e estratégias do Eixo Infraestrutura. 

Em 15 de junho deu-se continuidade a discussão dos objetivos e estratégias do Eixo Infraestrutura. 

Em 22 de junho deu-se início a discussão do Eixo Gestão Institucional dizendo que a equipe da PROPLAD que 

integra o Comitê discutiu o eixo e traz como proposta deslocar para os eixos específicos estratégias que 

refiram-se diretamente a eles, deixando neste eixo os objetivos que sejam transversais a todos os eixos ou que 



tratem de políticas institucionais e os objetivos ou estratégias de caráter permanente passem a integrar um 

texto de introdução ao PDI.  

Em 06 de julho de 2015 deu-se continuidade da discussão do Eixo Gestão Institucional. 

Em 10 de agosto de 2015 deu-se início a apresentação dos resultados dos trabalhos, iniciando pelo sub-grupo 

que discutiu o Eixo Ensino de Graduação, seus objetivos e estratégias. 

Em 17 de agosto de 2015 deu-se início a apresentação dos resultados dos trabalhos dos sub-grupos, iniciando 
pelo sub-grupo que discutiu os  EIXOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, EIXO PESQUISA, e o EIXO 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Foi apresentado  a página do PDI que pode ser acessada no sitio 
www.pdi.furg.br ou através da página da FURG www.furg.br no ícone PDI 2015/2018. Na página podem ser 
encontradas o PPI 2011/2022, todas as atas de reuniões do Comitê Assessor de Planejamento na discussão 
do PDI 2015/2018 bem como notícias, legislação e histórico, além da possibilidade de contato direto com o 
Comitê apresentando críticas e/ou sugestões.  

Em 24 de agosto de 2015 deu-se inicio a apresentação dos resultados dos trabalhos, iniciando  pelo sub-grupo 
que discutiu os EIXOS ASSUNTOS ESTUDANTIS, EIXO EXTENSÃO, e o EIXO CULTURA. 


