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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala Ilhas do 
CIDEC – SUL no Câmpus Carreiros da FURG reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE 
PLANEJAMENTO estando presentes: Adriana de Oliveira Gibbon, Adriana Kivanski de Senna, 
Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder,Guilherme Lerch 
Lunardi, Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, Mozart Tavares 
Martins Filho, Paulo Renato Thompson Claro, 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:Ronaldo Piccioni Teixeira e Silvana Maria Belle 
Zasso,.  Participaram da reunião Patrick Matos Freitas, Assessor do Pró-reitor de Gestão de 
Pessoas, em substituição a Ronaldo Piccioni Teixeira que se encontra em férias e Ivete Martins 
Pinto, Secretária de Educação à Distância. A reunião teve início com a discussão dos Programas 
Institucionais Transversais. Os programas institucionais terão uma definição que ficou definida por 
Programa Institucional: Conjunto de iniciativas de caráter continuado que garantem o alcance 
dos objetivos e estratégias definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional. E, em cada 
programa constará a finalidade e os responsáveis pelos mesmos. Além de discutir o conteúdo dos 
programas, o grupo fez um trabalho de verificar se os programas contemplam objetivos e 
estratégias estabelecidos no PDI. Ficaram definidos conforme abaixo, os programas discutidos 
nesta reunião: 
 

1 

Nome Programa Institucional de Excelência na Graduação 

Finalidade 

Criação e desenvolvimento de cursos de graduação, nas 

modalidades presencial e à distância, integrando os 

aspectos pedagógicos e tecnológicos, na pesquisa, 

extensão e inovação. 

Responsável Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

2 

Nome Programa Institucional de Ações Afirmativas  

Finalidade 

Promover a democratização do ingresso e permanência de 

estudantes considerando critérios de natureza social, 

étnica e cultural e estudantes com deficiência nos cursos 

de graduação e pós-graduação. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

 

 

 



3 

Nome 
Programa Institucional de Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização da Universidade 

Finalidade 

Estimular e acompanhar a mobilidade acadêmica e a 

dupla diplomação, através de intercâmbios nacionais e 

internacionais. Criar condições para intercâmbios 

científicos e tecnológicos internacionais nas atividades 

acadêmicas da FURG. 

Responsável 

Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas 

 

 

4 

Nome Programa Institucional de Excelência na Pós-Graduação 

Finalidade 

Promover a pós-graduação stricto sensu e lato sensu, em 

todas as áreas do conhecimento, integrando ações de 

pesquisa, extensão e inovação tornando-se espaço de 

formação de pesquisadores e de produção científica de 

elevada qualificação e estimulando a criação de novos 

cursos de pós-graduação. 

Responsável Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

5 

Nome 
Programa Institucional de Apoio à Publicação da Produção 

Acadêmica  

Finalidade 
Estimular e qualificar a publicação da produção acadêmica 

oriundas de todas as suas atividades. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 

 

6 

Nome Programa Institucional de Incentivo à Pesquisa 

Finalidade 

Promover o desenvolvimento e produção de pesquisa 

científica, de forma consolidada em todas as áreas do 

conhecimento.  

Responsável Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Nome 
Programa Institucional de Compartilhamento de 

Laboratórios e Equipamentos Multiusuários 

Finalidade 

Promover o compartilhamento da infraestrutura utilizada 

para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando 

a otimização do uso e da alocação de recursos. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitoria 

de Infraestrutura  

 

 

8 

Nome 
Programa Institucional de Empreendedorismo e Inovação 

Tecnológica 

Finalidade 

Promover, no âmbito da Universidade, o desenvolvimento 

de atividades de empreendedorismo, inovação 

tecnológica e transferência de tecnologia, voltadas ao 

desenvolvimento social e econômico. 

Responsável Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

9 

Nome Programa Institucional de Excelência na Extensão 

Finalidade 

Promover as relações entre a comunidade acadêmica e 

sociedade através da troca de saber acadêmicos e 

populares tendo por consequência a produção e a 

democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na Universidade. 

Responsável Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 

 

10 

Nome 
Programa Institucional de Atenção à Saúde da 

Comunidade 

Finalidade 
Desenvolver ações que promovam a prevenção, 

promoção e assistência à saúde da comunidade. 

Responsável Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Gabinete do Reitor 

 

 

 

 

 



11 

Nome 
Programa Institucional de Articulação com a Educação 

Básica 

Finalidade 

Promover ações de formação de professores, de 

pesquisa, de extensão e de inovação voltadas à 

educação básica.  

Responsável 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Pró-Reitoria 

de Graduação 

 

 

12 

Nome 
Programa Institucional de Incentivo à Inclusão Sócio-

produtiva 

Finalidade 
Estimular a inclusão sócio-produtiva por meio da 

economia solidária. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

13 

Nome Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura 

Finalidade 

Promover o pleno exercício dos direitos culturais pela 

comunidade universitária, através do estímulo a 

experimentação, a preservação, o apoio, a produção e a 

promoção da formação na área de arte e cultura. 

Responsável Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 

 

14 

Nome Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante 

Finalidade 

Promover a melhoria do desempenho acadêmico, a 

acolhida, a integração na vida universitária e a 

assistência básica visando o desenvolvimento pleno do 

estudante. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de 

Graduação e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Nome 
Programa Institucional de Integração e Desenvolvimento 

da Comunidade Universitária 

Finalidade 

Promover o permanente desenvolvimento e a integração 

ao ambiente institucional da comunidade universitária. 

Promover a  avaliação e o acompanhamento dos agentes 

públicos. Promover a formação continuada dos servidores 

nas áreas pedagógica e tecnológica. 

Responsável 

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, 

Pró-Reitoria Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-

Graduação e PROINFRA 

 

 

16 

Nome 
Programa Institucional de Qualidade de Vida da 

Comunidade Universitária 

Finalidade 
Desenvolver ações que propiciem a saúde plena aos 

servidores e aos estudantes. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. 

 

 

17 

Nome Programa Institucional de Valorização do Servidor Público 

Finalidade 

Promover o reconhecimento, pertencimento e a 

valorização permanente dos servidores pelo desempenho 

de suas funções. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e 

Gabinete do Reitor 

 

Como Ivete Martins não poderá estar presente na próxima reunião ela solicitou e foi aceito por 

todos que fosse antecipada a discussão do Programa referente a Educação à Distância, que 

ficou assim definido:  

 

28 

Nome Programa de Institucionalização da Educação à Distância 

Finalidade 

Fortalecer a representação da Educação à Distância nas 

instâncias consultivas e deliberativas. Promover a 

formação continuada e permanente para uso das 

tecnologias digitais da informação e comunicação junto 

a comunidade universitária.  

Responsável 

Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró Reitoria e 

Extensão e Cultura. 



 
 
 A continuação da discussão dos Programas Institucionais, textos de abertura dos eixos Assuntos 
Estudantis; Gestão da Informação e Cultura, bem como o texto de abertura do PDI serão discutidos 
em reunião extraordinária marcada para a próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, às oito horas e 
trinta minutos. As dezessete horas e vinte minutos foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata 
que vai assinada por mim, Rosaura Alves da Conceição, que a secretariei e Mozart Tavares Martins 
Filho que coordenou a reunião. 

 
 
 
 
            Rosaura Alves da Conceição                      Mozart Tavares Martins Filho 
                    Secretária                                                            Coordenador  

ão de informações (CONSOLIDAR EIXO GESTÃO DA INFORMAÇÃO???) 


