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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 
 

Aos dezessete 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, Sirlei Nadia Schirmer, Vinícius 
Menezes de Oliveira, Viviane Costa Touguinha Bauer e Wilson Oliveira Júnior. 
Ausências justificadas: Paulo Renato Thompson Claro, Sandra Crippa Brandão 
e Silvana Maria Belle Zasso.  Presente a reunião como convidada: Ivete 
Martins Pinto, Secretária 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 Wilson Júnior para dar início a apresentação dos 
resultados dos trabalhos dos sub-grupos, iniciando pelo sub-grupo que discutiu 
o EIXO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO. Objetivo 1 - Buscar continuamente 
a excelência nos cursos de pós-graduação stricto sensu – permanece, 
retirando a palavra “continuamente”. Estratégias 1. Qualificar continuamente 
os cursos oferecidos – permanece. 2. Aprimorar processos de avaliação 
interna adequados aos parâmetros da avaliação externa – alterar, substituir 
“adequados aos” por “considerando os”. 3. Aproximar os diversos programas 
de pós-graduação, visando à integração acadêmica e realização de 
atividades interdisciplinares – permanece. 4. Aumentar a visibilidade 
científico-acadêmica e a inserção nacional e internacional – permanece. 5. 
Intensificar ações que visem à integração entre os cursos de graduação e 
pós-graduação – como o eixo é ensino de pós graduação inverter 
reescrevendo “Intensificar ações que visem à integração entre os cursos de 
pós-graduação e graduação”. 6. Promover a integração entre os cursos de 
pós-graduação, nas suas atividades de pesquisa, ensino, extensão e 
inovação, com as demandas da sociedade – alterar para “Estimular o 
atendimento das demandas da sociedade através das atividades de pesquisa, 
ensino, extensão e inovação”. 7. Desenvolver condições favoráveis à 
participação de professores visitantes e bolsistas de pós-doutorado junto 
aos programas de pós-graduação – alterar para “Proporcionar à participação 
de professores visitantes e bolsistas de pós-doutorado junto aos programas de 
pós-graduação”. 8. Buscar mecanismos para ampliar a oferta de bolsas aos 
estudantes – alterar para “Buscar alternativas para ampliação da oferta de 
bolsas aos estudantes”. 9. Desenvolver condições favoráveis à qualificação 
dos docentes orientadores por meio de estágios de pós-doutorado – 
excluir do Eixo e incluir no eixo Gestão de Pessoas. 10. Promover a 
integração de servidor docente recém-doutor ou recém-concursado com 
os grupos de pesquisa e cursos de pós-graduação – alterar. Substituir “de 
servidor” por “do docente”. 11. Promover o acompanhamento permanente 
dos egressos -  excluir. Consta do Eixo Gestão Institucional. Objetivo 2 -  
Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu – permanece. 



Estratégias: 1. Criar condições favoráveis à oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu em áreas ainda não atendidas – permanece. 2. 
Incentivar a criação de cursos de pós-graduação interinstitucionais – 
permanece. 3. Promover a aproximação do servidor docente recém-doutor 
ou recém-concursado com os grupos de pesquisa e cursos de pós-
graduação – alterar para “ Promover a aproximação do docente recém-doutor 
ou recém-concursado com os grupos de pesquisa”. 4. Qualificar os 
programas de pós-graduação visando a criação de cursos de doutorado – 
permanece. 5. Promover condições favoráveis para elaboração de 
propostas de novos cursos de pós- doutorado – alterar para “Qualificar a 
elaboração das propostas para a criação de novos cursos”. Objetivo 3 - 
Buscar continuamente a excelência nos cursos de pós- graduação lato 
sensu – permanece com a retirada da palavra “continuamente”. Estratégias: 
1. Criar processos de avaliação contínua, aprimorando instrumentos e 
indicadores de análise da qualidade e demandas – alterar para “Criar 
processos de avaliação contínua, utilizando indicadores de desempenho e 
demanda”. 2. Intensificar ações que visem à integração entre os cursos de 
graduação e pós- graduação – alterar o final da frase invertendo a posição 
das palavras ficando “ ....cursos de pós-graduação e graduação”. 3. Promover 
a integração entre os cursos de pós-graduação, nas suas atividades de 
pesquisa, ensino, extensão e inovação, com as demandas da sociedade – 
alterar para “Estimular o atendimento das demandas da sociedade, através das 
atividades de pesquisa, ensino, extensão e inovação”. 4. Buscar mecanismos 
para ampliar a oferta de bolsas aos estudantes das Residências – 
permanece. 5. Promover o acompanhamento permanente dos egressos – 
excluir, consta do eixo Gestão Institucional. Inclusão da estratégia 6: 
“Incentivar a criação de cursos à distância visando atendimento de 
demandas da sociedade” e exclusão do Objetivo 4 - Ampliar a oferta de 
cursos de pós-graduação lato sensu e sua estratégia 1.Criar condições 
favoráveis para criação de cursos visando atendimento de demandas da 
sociedade. EIXO PESQUISA: Objetivo 1 - Consolidar a pesquisa em todas 
as áreas do conhecimento – permanece. Estratégias: 1. Qualificar 
continuamente as ações de pesquisa – excluir e incluir no texto de abertura 
do eixo. 2. Incentivar a troca de experiências entre grupos de pesquisa 
intra e interinstitucional – permanece. 3. Definir as linhas de pesquisa das 
unidades acadêmicas – permanece. 4. Ampliar o programa institucional de 
bolsas de iniciação científica – alterar para “Ampliar o quantitativo de bolsas 
do programa institucional de iniciação científica”. 5. Avaliar continuamente as 
demandas dos laboratórios de pesquisa – permanece com a retirada da 
palavra “continuamente”. 6. Fazer avaliação das atividades de pesquisa – 
alterar para “Avaliar as atividades de pesquisa”. 7.  Incentivar o uso 
compartilhado de estruturas e equipamentos – permanece. 8. Criar 
condições ao desenvolvimento de grupos de pesquisa – permanece. 
Objetivo 2 - Promover a divulgação científica – permanece. Estratégias: 1. 
Qualificar a publicação de periódicos impressos e eletrônicos – 
permanece. 2. Consolidar o repositório de produção científica – alterar para 
“Consolidar o Repositório Institucional”. 3.  Incentivar o diálogo dos grupos 
de pesquisa com outras instituições – permanece, substituindo o verbo 
“incentivar” por “estimular”. 4.   Promover eventos científicos de relevância 
nacional e internacional – permanece acrescentando “regional”. 5. Divulgar a 
produção científica com meios e linguagens adequados ao entendimento 
da comunidade – permanece. No encerramento da discussão do eixo 
Pesquisa, foi realizado um intervalo de quinze minutos e no retorno foi 



apresentado por Rudiclai 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. Retornando 
a revisão do PDI, iniciou-se a discussão do EIXO INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA: Objetivo 1 - Promover a Inovação Tecnológica – 
permanece. Estratégias: 1. Criar condições favoráveis à realização de 
projetos de inovação tecnológica – alterar para “Viabilizar a realização de 
projetos de inovação tecnológica”. 2. Definir os processos de 
relacionamento entre FURG e as empresas incubadas – alterar para “Definir 
as relações contratuais entre a FURG e as empresas incubadas”. 3. 
Consolidar a Incubação Tecnológica INNOVATIO – alterar para “Consolidar 
a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica INNOVATIO”. 4. Definir os 
processos de relacionamento entre FURG e as empresas do OCEANTEC – 
alterar para “Definir as relações contratuais entre a FURG e as empresas do 
OCEANTEC”. 5. Consolidar o Parque Científico e Tecnológico OCEANTEC 
– alterar para “Consolidar o Parque Científico e Tecnológico do Mar 
OCEANTEC”. 6. Ampliar o programa institucional de bolsas de iniciação 
tecnológica – alterar para “Ampliar o quantitativo de bolsas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica”. Objetivo 2 - Desenvolver a 
Transferência de Tecnologia – substituir o verbo “desenvolver” por 
“promover”. Estratégias: 1. Promover ações de capacitação em proteção 
de propriedade industrial – alterar para “Capacitar a comunidade universitária 
sobre a propriedade industrial”. 2. Oferecer serviços para busca de 
anterioridade, redação de pedidos de proteção – permanece.  3. 
Consolidar a Política Institucional de Proteção – alterar para “Consolidar a 
Política de Propriedade Intelectual de Uso e Transferência de Tecnologia da 
FURG”. Objetivo 3 - Fortalecer o Empreendedorismo – permanece. 
Estratégias: 1.Criar programa institucional de empreendedorismo – 
permanece. 2. Fortalecer ações de empreendedorismo nos cursos de 
graduação e pós-graduação – substituir o verbo “fortalecer” por “ampliar”. 
Vencida a pauta do dia, às dezessete horas e dez minutos foi encerrada a 
reunião. Na próxima segunda-feira a reunião terá início com a discussão do 
Eixo Assistência Estudantil e, logo após serão debatidos os eixos Extensão e 
Cultura. Foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rosaura Alves 
da Conceição, que a secretariei e Mozart Tavares Martins Filho que a 
coordenou. 
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