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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze 
horas, na sala Ilhas do CIDEC – SUL no Campus Carreiros da FURG reuniu-se 
o COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando presentes: Antonio 
Carlos Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, Eliza Antonini Schroeder, 
Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, Mozart Tavares Martins Filho, Paulo 
Renato Thompson Claro, Rosaura Alves da Conceição, Rudiclai da Costa 
Silva, Sandra Crippa Brandão, Silvana Maria Belle Zasso, Sirlei Nadia 
Schirmer, Vinícius Menezes de Oliveira, Viviane Costa Touguinha Bauer e 
Wilson Oliveira Júnior. Ausências justificadas: Guilherme Lunardi, Humberto 
Camargo Piccoli, Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues e Ronaldo Piccioni 
Teixeira. Participaram da reunião Adriana Kivanski de Senna, Diretora do 
Campus de Santa Vitória do Palmar e Ivete Martins Pinto representando a 
Sead. A reunião teve início com o relato feito por Mozart sobre as contribuições 
recebidas até o momento . Ivete relatou que em uma reunião na UFRGS 
assistiu a um trabalho onde as contribuições coletadas, de forma informatizada, 
ao final geraram uma estatística de dados.  A seguir foi estabelecida a 
metodologia para a discussão das contribuições recebidas, ficando definido 
que seriam analisadas uma a uma e, as que fossem pertinentes, seriam 
imediatamente incorporadas à proposta do PDI 2015/2018. Após ampla 
discussão foram aceitas as seguintes inclusões,alterações e exclusões no 
texto: EIXO GRADUAÇÃO: Alteração no objetivo 2, estratégia 5: Antes 
redigido “Avaliar os mecanismos de ingresso” passou para “Avaliar os 
mecanismos e formas de ingresso”. Inclusão no objetivo 4 da estratégia 5: 
“Consolidar os Núcleos Docente Estruturante”. Inclusão do Objetivo 5: 
“Ampliar a oferta de cursos de graduação” com duas estratégias: Estratégia 1: 
“Avaliar as demandas da comunidade por novos cursos de graduação”. 
Estratégia 2: “Buscar condições para a oferta de novos cursos”.  EIXO 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Inclusão no objetivo 1 da estratégia 7: 
“Viabilizar a regulação de projetos de tecnologia social”. EIXO ASSUNTOS 
ESTUDANTIS: objetivo 1, inclusão da estratégia 8: “Buscar financiamento 
para assistência aos estudantes da modalidade à distância”. Alteração da 
estratégia 4, antes “Qualificar o Programa de Ações Afirmativas – PROAAF” 
para “Qualificar ações afirmativas na permanência dos estudantes”. EIXO 
GESTÃO DE PESSOAS: Objetivo 1: Exclusão da estratégia 4: “Promover 
ações que estimulem o pertencimento dos servidores à Universidade” e 
inclusão da palavra pertencimento na estratégia 1, antes “Promover ações 
para maior identificação e orgulho dos servidores com a Universidade” 
passando para “Promover ações para maior identificação, pertencimento e 
orgulho dos servidores com a Universidade”. EIXO GESTÃO INSTITUCIONAL: 
objetivo 5: inclusão da estratégia 15: “Incentivar a prática de atividades 
administrativas e pedagógicas à distância utilizando ferramentas de tecnologia 
digitais.” CRIAÇÃO DO EIXO GESTÃO AMBIENTAL: Passando para este eixo 



os objetivos 3 e 4 e suas estratégias que estavam no eixo Gestão Institucional 
e referem-se a questão do meio ambiente: Objetivo 3 - Melhorar a qualidade 
ambiental das áreas naturais e construídas.  Estratégia 1. Criar novas áreas 
de banhados e lagos; Estratégia 2. Estabelecer áreas de preservação integral; 
Estratégia 3: Erradicar espécies invasoras e exóticas; Estratégia 4. Implantar 
projeto de arborização; Estratégia 5. Recuperar áreas degradadas; Estratégia 
6. Implantar sistema de tratamento de esgoto sanitário; Estratégia 7. Implantar 
o projeto de drenagem pluvial. Objetivo 4 - Implantar o Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA). Estratégia 1. Regulamentar o Sistema de Gestão Ambiental; 
Estratégia 2. Adotar práticas para aquisição de materiais e serviços com 
critérios sustentáveis; Estratégia 3. Promover ações para que o uso e o 
consumo de recursos sejam feitos de modo ecoeficiente; Estratégia 4. 
Consolidar o gerenciamento de resíduos; Estratégia 5. Incorporar os temas da 
sustentabilidade nas ações de ensino, pesquisa, extensão e administração; 
Estratégia 6. Consolidar o planejamento e ordenamento territorial. Tendo em 
vista serem dezessete horas e vinte minutos e ficando pendentes para análise 
as contribuições referentes aos Programas Institucionais Transversais, Mozart 
encerrou a reunião marcando para a próxima quinta-feira vinte e seis de 
novembro ,às treze horas e quarenta e cinco minutos, nova reunião do Comitê 
Assessor de Planejamento; lembrou a todos da reunião do Conselho 
Integração Universidade e Sociedade que acontecerá as dezenove horas e 
trinta minutos no CCMar na qual a apresentação da proposta preliminar do PDI 
2015/2018 é um dos pontos de pauta. Foi lavrada a presente ata que vai 
assinada por mim Rosaura Alves da Conceição que secretarie a reunião e 
Mozart Tavares Martins Filho que a coordenou.  

 
 
 
 
          Rosaura Alves da conceição                                      Mozart Tavares Martins Filho 
                    Secretária                                                                    Coordenador  
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