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Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 
minutos, no CIDE – SUL – Campus Carreiros integrantes do COMITÊ 
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO reuniram-se com a comunidade 
universitária com o objetivo de apresentar a proposta de PDI 2015/2018 e 
incentivar a participação na consulta disponível no site www.pdi.furg.br. 
Representando o Comitê estavam presentes: Antonio Carlos Sampaio Dalbon, 
Cláudio Paz da e Lima, Eliza Antonini Schroeder, Guilherme Lerch Lunardi, 
Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Marcelo Vinícius De La Rocha 
Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, Paulo Renato Thompson Claro, 
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 e Wilson Oliveira Júnior. Participaram 
da reunião a reitora, Profa. Cleuza Maria Sobral Dias, o vice-reitor Prof. Danilo 
Giroldo; os pró-reitores Profa. Deninse Maria Varella Martins da PROGRAD; 
Prof. Vilmar Alves Pereira da PRAE e Prof. Marcos Antônio Satte de Amarante 
da Proinfra ; 14(quatorze) docentes, 34(trinta e quatro) técnico-administrativos 
em Educação e 09 (nove) discentes. O cerimonial da Universidade, com a 
apresentação da servidora Rosane Borges, fez uma breve explanação sobre as 
atividades desenvolvidas pelo Comitê Assessor de Planejamento na 
elaboração da Proposta do PDI 2015/2018 e apresentou os membros do 
Comitê. Dando início à reunião a Magnífica reitora, Profa.Cleuza Maria Sobral 
Dias cumprimentou os presentes, parabenizou o Pró-reitor de Planejamento e 
Administração Mozart Tavares Martins Filho pela coordenação dos trabalhos e 
os membros do Comitê pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido. 
Ressaltou que o Seminário não conclui o trabalho, que esta é uma etapa, que 
temos ainda um prazo para sugestões na qual espera as contribuições de 
todos, tornando mais representativo o nosso PDI. A seguir passou a palavra ao 
Pró-reitor Mozart que agradeceu a presença da reitora, do vice-reitor, dos três 
pró-reitores, diretores de unidades acadêmicas e administrativas, docentes, 
técnicos,-administrativos e discentes. Apresentou o resgate histórico do 
Planejamento Institucional representado pelos documentos: Construindo a 
FURG do terceiro milênio - 1997/2000; Plano Institucional 2000/2002; Plano 
Institucional 2003/2006; Plano de Desenvolvimento Institucional 2007/2010, 
Projeto Pedagógico Institucional 2011/2022 e Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2011/2014. Mozart salientou a importância das Comissões 
Internas de Avaliação e Planejamento e dos sub-grupos formados no Comitê 
Assessor de Planejamento que agilizaram a composição dos eixos e 
estratégias; mencionou a inclusão de textos de abertura em cada eixo e a 
integração dos Campi fora da sede em todo o PDI além da inclusão de um 
objetivo e estratégias específicos para os Campi fora da sede e criação de 3 
(três) Programas específicos para cada campus fora da sede. A seguir, relatou 
os Seminários que aconteceram nos Campi fora da sede e informou que no 
próximo dia 23 (vinte e três) de novembro, na reunião do Conselho Integração 
Universidade/Sociedade a proposta do PDI 2015/2018 será apresentada para a 
comunidade externa. Informou que os próximos passos serão: consolidação da 
proposta até o dia 25 (vinte e cinco) de novembro; submeter até o dia 04 
(quatro) de dezembro para avaliação e aprovação do CONSUN; elaborar, no 
primeiro trimestre de 2016 (dois mil e dezesseis), o Plano de Ação, vinculado à 
proposta de distribuição orçamentária; submeter ao COEPEA o Plano de Ação 
2016 e a proposta de distribuição orçamentária para aprovação. Em sua fala 
Mozart destacou a importância da FURG construir o seu planejamento e 
salientou o valor da colaboração de todos nesse processo. Paulo Claro sugeriu 



que a proposta fosse apresentada de forma que as pessoas que ainda não 
acessaram a página tivessem uma rápida visão de como ela está formulada. 
Após a apresentação da proposta foi aberto espaço para que o público 
presente se manifestasse. O prof.Cléber Palma parabenizou Mozart pelo 
planejamento que vem sendo desenvolvido na Instituição e a possibilidade da 
participação da comunidade no processo e apresentou proposta de criação de 
um Programa Institucional de Gestão Ambiental que possibilite, entre outras 
estratégias, a criação da Secretaria de Gestão Ambiental. Mostrado pelo 
Comitê a existência do Programa Institucional de Qualidade Ambiental que tem 
por finalidade ”promover a qualidade ambiental em todos os espaços da 
Universidade, considerando o uso e o consumo dos recursos de forma 
ecoeficiente”, o vice-reitor, Prof. Danilo Giroldo, que contribuiu com o Comitê 
nas discussões referentes as questões do meio –ambiente,   disse entender 
que para ser atendida a solicitação do Prof.Cleber ,esse Programa deverá ser 
ampliado. Mozart disse que a proposta será discutida juntamente com todas as 
outras recebidas por intermédio da página do PDI em reunião do comitê 
Assessor de Planejamento e reforçou aos presentes que divulgassem para os 
colegas a possibilidade de contribuir com a proposta no sítio eletrônico 
www.pdi.furg.br . Não havendo mais manifestações a palavra foi passada para 
a reitora que cumprimentou pela forma didática de apresentação da proposta e 
reforçou a solicitação da contribuição de todos na finalização do PDI do PDI 
2015/2018.  Às onze horas e trinta minutos foi encerrada a reunião e lavrada a 
presente ata que vai assinada por mim, Rosaura Alves da conceição, que 
secretariei e Mozart Tavares Martins Filho que coordenou a reunião.  
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