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 REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
 
Aos vinte e oito 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: Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Claudio Paz de Lima, 
Eliza Antonini Schroeder, Guilherme Lerch Lunardi, , Humberto Camargo Piccoli, Luiz Eduardo 
Maia Nery, Marcelo Vinícius De La Rocha Domingues, Mozart Tavares Martins Filho, Paulo 
Renato Thompson Claro, Ronaldo Piccioni Teixeira, Sandra Crippa Brandão, Silvana Maria Belle 
Zasso, Vinícius Menezes de Oliveira, Viviane Costa Touguinha Bauer e Wilson Oliveira Junior. 
Ausências justificadas: Adriana Kivanski de Senna, Luciane Schmitt, Rosaura Alves da Conceição,  
Rudiclai da Costa Silva e Sirlei Nadia Schirmer. Participou da reunião como convidada Marisa 
Musa Hamid representando a Secretária de Educação à Distância. Conforme definido 
anteriormente a reunião teve inicio com a revisão geral de todos os programas no sentido de 
ajustar a definição dos títulos e finalidade e avaliar a possibilidade ou não de agrupamento de 
programas. O resultado desta revisão resultou na criação de 29 Programas conforme descrito a 
seguir: 
 

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 Excelência na 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 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 
 

11 

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 

 

12 

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 
 

13 

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 

 
 



14 

Nome 
Programa Institucional de Integração e Desenvolvimento da 
Comunidade Universitária 

Finalidade 

Promover a permanente integração, desenvolvimento, avaliação 
e acompanhamento dos agentes públicos e a formação 
continuada dos servidores nas áreas pedagógicas, tecnológicas e 
administrativas. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Pró-
Reitoria Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e 
PROINFRA 

 

15 

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. 

 

16 

Nome Programa Institucional de Valorização do Servidor Público 

Finalidade 

Promover o reconhecimento e a valorização permanente dos 
servidores pelo desempenho de suas funções e desenvolver 
iniciativas que estimulem o orgulho e o senso de pertencimento à 
Universidade. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e 
Gabinete do Reitor 

 

17 

Nome 
Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da 
Infraestrutura 

Finalidade 
Propiciar as condições necessárias de manutenção e ampliação 
de prédios, vias de acesso internas, equipamentos e instalações 
para o desenvolvimento das atividades da Universidade. 

Responsável Pró-Reitoria de Infraestrutura 
 

18 

Nome Programa Institucional de Segurança Pessoal e Patrimonial 

Finalidade 
Garantir a segurança da comunidade universitária e do 
patrimônio institucional. 

Responsável Pró-Reitoria de Infraestrutura 
 

19 

Nome 
Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e 
Necessidades Especiais 

Finalidade 
Disponibilizar espaços físicos, instalações, equipamentos e vias 
de acesso interno adequados às necessidades especiais e 
específicas. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Infraestrutura, Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis e Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas 

 

20 

Nome Programa Institucional de Excelência da Informação 

Finalidade 
Qualificar os serviços de acesso,  segurança, confiabilidade e  
agilidade da Informação 

Responsável Núcleo de Tecnologia da Informação e Pró-Reitorias 
 

21 

Nome 
Programa Institucional de Atualização e Ampliação do Acervo 
Bibliográfico 

Finalidade 
Qualificar, modernizar e ampliar o acervo de livros, materiais de 
pesquisa, audiovisual, imagético e outras mídias. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. 

 
 
 
 
 



22 

Nome Programa Institucional de Divulgação da Instituição 

Finalidade 
Fortalecer o marketing institucional através da divulgação 
nacional e internacional da sua missão, vocação e ações. 

Responsável 
Secretaria de Comunicação, Assessoria de Relações 
Internacionais e Pró-Reitorias 

 

23 

Nome Programa Institucional de Qualidade Ambiental 

Finalidade 
Promover a qualidade ambiental em todos os espaços da 
Universidade considerando o uso e o consumo dos recursos de 
forma ecoeficiente.  

Responsável Gabinete do Reitor e Pró-Reitoria de Infraestrutura 
 

24 

Nome Programa Institucional de Excelência da Gestão 

Finalidade 
Promover práticas integradas de planejamento, desenvolvimento, 
avaliação e uso adequado dos recursos disponíveis, orientados 
por princípios éticos, morais e pela transparência da Gestão. 

Responsável Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 
 

25 

Nome Programa de Institucionalização da Educação a Distância 

Finalidade 

Fortalecer a representação da Educação a Distância nas 
instâncias consultivas e deliberativas. Promover a formação 
continuada e permanente para uso das tecnologias digitais da 
informação e comunicação junto à comunidade universitária.  

Responsável 
Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação e PROEXC 

 

26 

Nome 
Programa Institucional de Desenvolvimento do Hospital 
Universitário 

Finalidade 

Desenvolver ações que visem a prevenção, promoção e 
assistência à saúde comunitária. Assegurar a realização das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da saúde. 
Promover o acompanhamento do contrato firmado junto à 
EBSERH. 

Responsável 
Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Gabinete do 
Reitor.  

 

27 

Nome Programa de Consolidação do Campus de São Lourenço do Sul 

Finalidade 
Promover o desenvolvimento organizacional, acadêmico e dotar 
o campus de infraestrutura necessária. 

Responsável Gabinete do Reitor 
 

28 

Nome 
Programa de Consolidação do Campus de Santo Antônio da 
Patrulha 

Finalidade 
Promover o desenvolvimento organizacional, acadêmico e dotar 
o campus de infraestrutura necessária. 

Objetivos atendidos Todos 
Responsável Gabinete do Reitor 

 

29 

Nome 
Programa de Consolidação do Campus de Santa Vitória do 
Palmar 

Finalidade 
Promover o desenvolvimento organizacional, acadêmico e dotar 
o campus de infraestrutura necessária. 

Responsável Gabinete do Reitor 
 

Foi estabelecido que a versão preliminar do PDI 2015/2018 deverá ser disponibilizada de imediato 
no sítio eletrônico www.pdi.furg.br para avaliação e contribuição da comunidade interna e externa. 
Na continuidade da reunião foram avaliados e reescritos os textos de apresentação dos eixos do 
PDI da Extensão, da Cultura, da Informação e da Infraestrutura. A partir da conclusão da atividade 
o Presidente do Comitê Mozart Tavares Martins Filho compartilhou o planejamento de um 
cronograma de apresentação do PDI 2015/2018 nos Campi fora da sede no período de 08/10 a 



14/10 e de realização de um Seminário de fechamento em Rio Grande no período de 16/10 a 
20/10/2015. Foi definido o envio de e-mail aos integrantes do Comitê visando identificar os dias de 
disponibilidade para participar dos encontros nos Campi fora da sede. As dezesseis horas e 
quarenta minutos foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por mim, 
Claudio Paz de Lima, que a secretariei e Mozart Tavares Martins Filho que coordenou a reunião. 
 
             
 
     Claudio Paz de Lima                                       Mozart Tavares Martins Filho 
                               Secretário                                                            Coordenador  


