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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

Diretoria de Planejamento 
 

Plano de Ação 2012  com Resultados 
 

Área I  Ensino de Graduação 
 
Objetivo 1  Buscar continuamente a excelência nos cursos de graduação 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

1. Elevar a 
qualidade do 
processo de 
ensino e de 
aprendizagem 
nos cursos de 
graduação. 

1. Avaliar continuamente 
o processo educativo, em 
consonância com os 
projetos pedagógicos dos 
cursos. 

19 PROGRAD 

Unidades 
Acadêmicas, 
Coordenadores 
dos cursos de 
graduação 

1. Organizar ações de 
formação junto ao 
Programa de Formação 
Continuada na Área 
Pedagógica para os 
professores da FURG 
(PROFOCAP) 
2. Fomentar o 
desenvolvimento de 
projetos de ensino com 
novas metodologias 

Meta Alcançada 
- Foram realizadas ações de formação 
integradas ao Programa de Formação 
Continuada na Área Pedagógica 
(PROFOCAP); 
- Foi mantido o Programa Institucional 
Brasileiro de Iniciação à Docência (PIBID); 
 

2. Criar 
metodologia para 
análise e 
acompanhamento 
do desempenho 
acadêmico dos 
estudantes. 

1. Avaliar continuamente 
o processo educativo, em 
consonância com os 
projetos pedagógicos dos 
cursos. 

19 PROGRAD 

Coordenadores 
de Curso 
NTI 

1. Realizar pesquisa sobre o 
desempenho dos 
estudantes; 
2. Promover discussão 
envolvendo a CPA e a DAI. 

Meta Não Alcançada 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

3. Incentivar e 
apoiar propostas 
de criação e 
implementação 
de novas 
tecnologias 
didático-
pedagógicas. 

4. Implantar novas 
ferramentas educativas 
no ensino, 
principalmente as 
tecnologias de 
informação e 
comunicação (TICs). 

22 PROGRAD 

PROEXC 1. Oferecer cursos no âmbi-
to do PROFOCAP; 
2. Incentivar a divulgação 
de novas tecnologias didáti-
co-pedagógicas; 
3. Disponibilizar condições 
de infraestrutura para a cri-
ação e implementação de 
novas tecnologias didático-
pedagógicas; 
4. Integrar as ações de EAD 
no contexto do ensino 
presencial; 

Meta Alcançada 
- Foram realizados 2 seminários, 2 oficinas, 
1 palestra e 1 encontro no âmbito do 
PROFOCAP; 
 
- Manutenção do LEPD, com a realização 
de oficinas pedagógicas com a utilização de 
novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação para diversos cursos de 
graduação. Em 2012, o LEPD teve cerca de 
5000 utilizações por acadêmicos e foram 
ministradas cerca de 30 aulas ou oficinas 
por professores dos mais diversos cursos de 
graduação. 
- Foram homologados 25 Projetos de 
Ensino, no âmbito das ações do Programa 
de Práticas Alternativas de Ensino  PPAE. 
O projetos aprovados contemplavam a 
realização de cursos, oficinas, aulas de 
apoio, grupos de estudo, atividades de 
tutoria aos estudantes de graduação, entre 
outras atividades de ensino. 

5. Instituir na FURG o Pro-
grama Institucional de Pós-
Graduação REUNI de As-
sistência ao Ensino de Gra-
duação e Educação Básica; 
6. Criar um Programa de 
Fomento a Projetos de En-
sino que visem a implemen-
tação de novas tecnologias 
didático-pedagógicas;   
7. Conceder bolsas de pós-
graduação aos projetos 
selecionados em edital 
específico dentro do 
Programa Institucional de 
Pós-Graduação REUNI de 
Assistência ao Ensino de 
Graduação e Educação 
Básica. 

4. Promover 
constantemente 
atividades 
relacionadas a 
mobilidade 
acadêmica 

5. Estimular a 
mobilidade acadêmica. 

20 PROGRAD 

Unidades 
Acadêmicas 

1. Participação em editais 
de fomento a mobilidade 
acadêmica 

Meta Alcançada 
- A PROGRAD participou de diversos 
programas de fomento à mobilidade: 
Programa de Mobilidade Estudantil  
Andifes (18 acadêmicos), Programa de 
Bolsas Luso-Brasileiras Santander 
Universidades (8 acadêmicos), Convênio 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

PEC-G (15 acadêmicos), Programa de 
Licenciaturas Internacionais 
CAPES/Universidade de Coimbra (6 
acadêmicos), Intercâmbio de Estudantes 
Brasil-México  BRAMEX (1 acadêmico).  
 
 

5. Dar 
continuidade ao 
processo de 
elaboração, 
reavaliação e 
implementação 
do PP dos cursos 
de Graduação. 

6. Estimular o 
desenvolvimento de 
currículos 
interdisciplinares com 
itinerários formativos 
flexíveis e alternativos. 

19 PROGRAD 

Coordenadores, 
Docentes, 
Estudantes 

1. Discutir a flexibilização 
curricular junto ao Comitê 
de Graduação; 
2. Rever o currículo dos 
cursos de graduação, 
analisando conteúdos e 
carga horária de disciplinas 
obrigatórias e optativas. 
 

Meta Alcançada 
- Foram realizadas 3 reuniões do 
COMGRAD, visando discutir temas 
relevantes para a melhoria do ensino de 
graduação. 
- Foram realizadas alterações curriculares 
nos seguintes cursos: Enfermagem, 
Pedagogia EAD, Educação Física, 
Engenharia Agroindustrial: Indústrias 
Alimentícias,  Direito, Letras Português, 
Letras Espanhol, Letras Francês, Letras 
Inglês, Tecnologia em Toxicologia 
Ambiental, Tecnologia em Regrigeração e 
Climatização e Tecnologia em Gestão 
Ambiental. 

6. Apoiar 
Núcleos/Grupos 
de Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 
existentes na 
Instituição e 
estimular a 
criação de novos 
Núcleos. 

7. Intensificar ações que 
visem à integração entre 
os cursos de graduação e 
pós-graduação. 

 
PROGRAD 
PROEXC 
PROPESP 

Coordenadores 
de Graduação e 
Pós-Graduação, 
Unidades 
Acadêmicas, 
Docentes. 

1. Orientar e apoiar os 
Núcleos/Grupos na 
participação de editais 
específicos; 
2. Apoiar o 
desenvolvimento de 
projetos de extensão com 
participação de professores 
e acadêmicos nos diversos 
cursos de graduação. 

Meta Alcançada 
- Foi realizada a 11ª MPU de 4 a 6 de 
dezembro de 2012; 
- 14 programas/projetos foram 
contemplados no PROEXT 2012; 
- 35 cursos de extensão foram ministrados, 
envolvendo a participação de 35 servidores; 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

7. Dar 
continuidade ao 
Programa de 
Ações Inclusivas 
e Afirmativas na 
FURG. 

9. Incentivar uma 
formação acadêmica 
voltada ao exercício da 
cidadania. 

 
PROGRAD 
PROEXC 

PROPESP 
Coordenadores 
de Cursos 
Unidades 
Acadêmicas 

1. Apoiar as ações do 
Núcleo de Estudos em 
Ações Inclusivas 
(NEAI/ICHI) 
2. Participar de novos 
editais do Programa de 
Inclusão e Ações 
Afirmativas na Educação 
Superior, proposto pela 
SESu; 
3. Oferecer suporte aos 
projetos de cursos Pré-
vestibular, existentes na 
Universidade; 
4. Apoiar a implantação de 
política para a prevenção ao 
uso indevido de drogas na 
Universidade. 

Meta Alcançada 
- Foram realizadas no LabNEAI ações 
voltadas a sensibilização e formação sobre 
questões da diversidade e acessibilidade das 
pessoas com deficiência no ambiente 
acadêmico; 
- Foram atendidos cerca de 600 sujeitos em 
situações menos favorecidas pelo Programa 
de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico 
e Superior (PAIETS); 
- Foram aprovados 100 estudantes no 
ensino Técnico e Superior atendidos pelo 
PAIETS; 
- Foram realizados trabalhos de tradução 
em LIBRAS para estudantes e professores 
dos cursos de graduação e pós-graduação; 
- Foram promovidas ações através do 

 
- Foi realizado acompanhamento social e 
pedagógico aos estudantes indígenas 
ingressantes através do Processo Seletivo 
Específico Indígena; 
- Foram desenvolvidas as seguintes ações 
pelo PROAI destinadas aos estudantes 
egressos de escolas públicas: Semana 
Aberta, PAIETS, PDE, PET, Projeto 
Educação para Pescadores, entre outras; 
- Foram realizadas as seguintes ações para a 
inclusão das pessoas com deficiência: 
instalação de calçadas e pisos podotáteis, 
reserva e sinalização de vagas nos RUs e 
estacionamentos, instalação de plataformas 
elevatórias em prédios de sala de aula, 
rampas nos acessos principais dos prédios e 
adequação de sanitários. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

8. Apoiar as 
ações e projetos 
voltados à 
formação 
acadêmica dos 
estudantes. 

9. Incentivar uma 
formação acadêmica 
voltada ao exercício da 
cidadania. 

 PROGRAD 

Coordenadores 
de Curso 
PROEXC 
NTI 

1. Criar um programa de 
apoio à formação 
acadêmica dos estudantes; 
2.  Organizar  grupos 
para elaboração de  
projetos visando à  
par t ic ipação em 
editais  que  permi tam 
expansão de Grupos 
PET na FURG;  
3. Estimular e apoiar a 
participação dos estudantes 
em projetos de ensino 
pesquisa e extensão; 
4. Fomentar e apoiar o 
protagonismo estudantil na 
realização de projetos; 
5. Apoiar a participação dos 
estudantes em eventos 
científicos e estudantis; 
6. Oferecer duas turmas do 
curso Inserção Cidadã na 
Vida Universitária. 

Meta Alcançada 
 
Programa de Educação Tutorial (PET) 
Em 2010, a Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG participou do Edital Nº 
9/PET 2010/MEC/SESu/SECAD, quando 
foram recebidas, pela PROGRAD 15 
propostas de criação de novos grupos, 
sendo selecionadas oito as quais foram 
encaminhadas ao MEC, obtendo a 
aprovação de sete. Assim em 2012 foram 
constituídos mais sete novos Grupos PET: 
PET - Santa Vitória do Palmar, PET - São 
Lourenço do Sul, PET - Psicologia,  
PET - Ciências Computacionais, PET - 
Conexões de Saberes Estatísticos, PET - 
Conexões de Saberes Populares e PET - 
Conexões de Saberes do Campo (Campus 
Santo Antônio da Patrulha), totalizando 11 
grupos na Instituição que contemplam 121 
alunos bolsistas PET de diferentes cursos 
de graduação. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

9. Apoiar e dar 
condições 
adequadas aos 
estagiários dos 
cursos de 
formação de 
professores na 
realização de 
estágios junto às 
escolas da 
comunidade. 

10. Aproximar os cursos 
de licenciatura com as 
práticas escolares da 
Educação Básica. 

8 PROEXC 

PROEXC 
Coordenadores 
de Cursos 
Professores 
Supervisores de 
Estágio 

1. Realizar seminário para 
discussão dos estágios 
supervisionados das 
licenciaturas; 
2. Realizar seminário com 
os professores supervisores 
de estágio e estudantes em 
situação de estágio nas 
licenciaturas, a fim de 
compilar dados sobre a 
realidade da atividade de 
estágio; 
3. Criar um comitê de 
estágios da FURG; 
4. Incluir estágios 
supervisionados em cursos 
preparatórios para 
vestibular, promovidos pela 
extensão; 
5. Participar em editais do 
Programa de Consolidação 
das Licenciaturas 
MEC/SESu/DEPEM; 
6. Fomentar as ações no 
âmbito do Projeto 
Prodocência. 

Meta Parcialmente Alcançada 
 
Programa Institucional Brasileiro de 
Iniciação à Docência (PIBID) 
- Foram 320 participantes em 15 projetos 
Licenciaturas (Física, Química, Biologia, 
Matemática, Artes Visuais, Pedagogia, 
História, Letras-Português, Letras-
Espanhol, Letras-Inglês, Geografia, 
Educação Física, Letras-Francês, Gestão 
Escolar e Educação Ambiental) atuando 
com 46 professores supervisores.   Além 
dos cursos, contam com 266 alunos 
bolsistas, 43 professores supervisores, 46 
escolas envolvidas, 7 professores 
coordenadores de subprojeto e 15 
professores coordenadores de projeto. 
 
- O desenvolvimento do Projeto Escola e 
Universidade em Rodas de Formação 
contribuiu para o atendimento desta meta. 

10. Elevar a 
qualidade do 
processo de 
ensino e de 
aprendizagem 
nos cursos de 
graduação. 

16. Consolidar as ações 
de monitoria. 

2 PRAE 

Unidades 
Acadêmicas, 
Coordenadores 
dos cursos de 
graduação 

1. Publicar editais; 
2. Selecionar alunos. 

Meta Alcançada 
- Publicação de Edital Conjunto nº 
7/EPEM, com objetivo de conceder bolsas a 
estudantes regularmente matriculados nos 
cursos de graduação. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

11. Criar banco 
de dados com 
informações 
sobre os egressos 
da FURG. 

18. Promover o 
acompanhamento 
permanente dos 
egressos. 18 PROGRAD 

PROPLAD 
NTI 

1. Levantar informações 
junto às Comissões de 
Curso de Graduação/CPA; 
2. Criar na página 
eletrônica da FURG um 
link para acesso a banco de 
dados dos egressos. 

Meta Não Alcançada. 

 
 
 
 
Objetivo 2  Otimizar a ocupação de vagas no cursos de graduação 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

12. Realizar a 
XVI Semana 
Aberta 
 

1. Promover orientação 
profissional de 
estudantes de Ensino 
Médio. 

 PROGRAD 

PRAE, 
Unidades 
Acadêmicas, 
coordenadores 
de cursos 

1. Organizar as atividades 
junto aos coordenadores de 
cursos; 
2. Divulgar a programação. 

Meta Alcançada 
 
A realização da XVI Semana Aberta que 
ocorreu de 27 a 30 de novembro de 2012. 

13. Promover a 
divulgação dos 
cursos de 
graduação. 

2. Ampliar a divulgação 
da Universidade e de 
seus cursos para os 
estudantes de Ensino 
Médio. 

1 
Gabinete do 

Reitor 

PRAE, 
PROGRAD, 
Unidades 
Acadêmicas, 
coordenadores 
de cursos 

1. Organizar as atividades 
junto aos coordenadores de 
cursos; 
2. Divulgar a programação. 
 

Meta Alcançada 
- Foi realizada a XVI Semana Aberta, que 
ocorreu de 27 a 30 de novembro de 2012; 
- Foram realizadas visitas às escolas de 
Ensino Médio dos Municípios de Rio 
Grande, São José do Norte, São Lourenço 
do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo 
Antonio da Patrulha. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

14. 
Desenvolver 
iniciativas 
visando à 
redução do 
nível de evasão 
dos estudantes 
de graduação. 

4. Intensificar ações que 
visem à redução dos 
índices de retenção e 
evasão dos cursos. 

2 PRAE 

Coordenadores 
dos Cursos 

1. Dar continuidade ao 
estudo sobre evasão nos 
últimos anos; 
2. Discutir no Comitê de 
Graduação as possíveis 
causas da evasão; 
3. Buscar alternativas 
visando reverter o quadro de 
evasão constatado nos 
últimos quatro anos; 
4. Ampliar e fomentar o 
Programa de Tutoria e Apoio 
Pedagógico em 
Conhecimentos Básicos; 
5. Instituir na FURG o 
Programa Institucional de 
Pós-Graduação REUNI de 
Assistência ao Ensino de 
Graduação e Educação 
Básica; 
6. Conceder bolsas de pós-
graduação aos projetos 
selecionados em edital 
específico dentro do 
Programa Institucional de 
Pós-Graduação REUNI de 
Assistência ao Ensino de 
Graduação e Educação 
Básica. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- As ações 1 e 2 precisam ser melhor 
discutidas. 
- Foram aprovados 25 projetos que 
beneficiaram 3.340 estudantes no Programa 
de Práticas Alternativas de Ensino 
PRAE/PROGRAD; 
- 7 estudantes atendidos pelo projeto Ação 
para a Melhoria do Desempenho Acadêmico 
do Estudante; 
- Foram distribuídas 100 bolsas de 
mestrado, 55 de doutorado e 20 de pós-
doutorado no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsas Reuni de Assistência 
ao Ensino, para o atendimento das 
disciplinas básicas com maiores índices de 
retenção; 
 

15. Manter 
iniciativas que 
visem ações 
afirmativas. 
 

6. Consolidar ações 
afirmativas no ingresso e 
na permanência dos 
estudantes. 

2 PRAE 

Unidades 
Acadêmicas, 
coordenadores 
de cursos. 

1. Inserir no edital do SiSU 
as bonificações previstas no 
PROAI. 

 

Meta alcançada 
- A PROGRAD incluiu no Sistema de 
Seleção Unificada  SiSU as ações 
afirmativas, que consistem na bonificação 
na nota dos candidatos: egressos de escolas 
publicas, autodeclarados negros e/ou pardos 
e portardores de necessidades especiais, 
conforme Resolução 087/2009 Pleno 
COEPEA. 
- A PROGRAD divulgou edital de processo 
seletivo específico para candidatos 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

indígenas oferecendo 5 vagas adicionais a 
esses candidatos nos cursos de 
Enfermagem, História-Licenciatura, 
Medicina, Psicologia e Sistemas de 
Informação. 

16. Manter o 
processo de 
avaliação dos 
ingressos 

7. Avaliar continuamente 
os mecanismos de 
ingresso. 

 PROGRAD 

Coordenadores 
de cursos, 
COEPEA, 
CONSUM 

1. Promover avaliação; 
2. Gerar relatórios junto ao 
NTI. 

Meta Alcançada 
- Foi apresentado o relatório do Processo 
Seletivo ao COEPEA e ao CONSUN, com 
vistas a avaliação do processo. 

 
Objetivo 3  Expandir vagas na graduação 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

17. Dar 
continuidade ao 
processo de 
ampliação de 
vagas nos 
cursos já 
existentes. 

2. Avaliar demandas da 
população local, regional 
e nacional para expansão 
de vagas nos cursos.  

PROGRAD 
Comissão de 

Implantação do 
Curso 

COEPEA 
PROPLAD 
Coordenadores 
de Cursos 

1. Reavaliar o projeto do 
curso e as condições para 
ampliação e vagas. 

Meta Alcançada 
- Foi acrescida 01 vaga para o curso de 
Direto Diurno e 01 vaga para o curso de 
Direito Noturno. 

18. Criar cursos 
na modalidade 
EAD. 

4. incentivar a criação de 
novos cursos a distância. 

 SEaD 

PROGRAD 
Unidades 
Acadêmicas 
Coordenadores 
de Cursos 

1. Identificar novos grupos 
com potencial para a criação 
de cursos de graduação; 
2. Apoiar a elaboração de 
novas propostas de cursos. 

Meta Alcançada 
- Foi aprovado o curso de História 
Licenciatura que será oferecido no ano de 
2013. 
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Objetivo 5  Avaliar e promover a formação pedagógica continuada dos servidores 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

19. Dar 
continuidade ao 
PROFOCAP. 

1. Promover 
continuamente a 
formação pedagógica dos 
servidores docentes. 

16 PROGRAD 

Unidades 
Acadêmicas 

1. Levantar temas de 
interesses docentes; 
2. Organizar e realizar 
seminários; 
3. Oferecer cursos de 
formação. 

Meta Alcançada 
Foram realizadas as seguintes iniciativas: 
- De 29 a 31 de março foi realizado o 1º 
Seminário de Ensino em Arquivologia do 
Rio Grande d
de Arquivologia no RS: A Formação do 

 
- No dia 30 de Março de 2012 foi realizada 
a  oficina de formação pedagógica "Gestão 
da Sala de Aula"; 
- Nos dias 26, 27 e 28 de Abril de 2012, foi 
realizado o Seminário Diálogos em 
Educação a Distância juntamente com o 11º 
Encontro para Ações em Educação a 
Distância (EaD); 
- No dia 17 de maio de 2012 a Professora 
Marcela Ickowcz, da Universidade de 
Buenos Aires, Argentina, realizou palestra 

 de Formación para la 
Enseñanza em Profesores Universitarios sin 
Formación Docente en sus Carreras de 

 
- No dia 18 de Setembro de 2012, foi 
realizada a Oficina de Prezi, denominada 

 
- Nos dias 08 e 09 de Novembro de 2012 

ano e têm como objetivo promover a 
integração dos envolvidos com a EaD.  

 
 
 
 
 
 
 
 



204 
 

Área II  Ensino de Pós-Graduação 
 

Objetivo 1  Buscar continuamente a excelência nos cursos de pós-graduação scricto sensu 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

20. Manter a 
permanente 
qualificação dos 
cursos de pós-
graduação 

1. Qualificar 
continuamente os cursos 
oferecidos. 

 PROPESP 

Coordenadores 
de cursos de 
pós-graduação 

1. Realizar diagnósticos e 
estabelecer metas de 
produtividade docente e 
discente; 
2. Envolver todos os 
coordenadores na discussão. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foi criada a Coordenação de 
Acompanhamento à Pós-Graduação. 

21. Manter a 
permanente 
avaliação dos 
cursos de pós-
graduação 

2. Criar processos de 
avaliação interna 
adequados aos 
parâmetros da avaliação 
externa. 

32 PROPLAD 

Coordenadores 
de cursos de 
pós-graduação 

1. Analisar os diagnósticos 
de cada PPG e propor 
sistema de avaliação interno; 
2. Envolver todos os 
coordenadores na discussão. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foi criada a Coordenação de 
Acompanhamento à Pós-Graduação. 

22. Criar 
ambientes de 
pesquisa e PG 
integradores e 
multidisciplinares 

3. Aproximar os diversos 
programas de pós-
graduação, visando à 
integração acadêmica e 
realização de atividades 
interdisciplinares. 

 PROPESP 

Coordenadores 
e orientadores 
de PPGs 

1. Elaborar projetos 
institucionais de 
infraestrutura de pesquisa 
multiusuária; 
2. Envolver todos os 
coordenadores na discussão. 

Meta Alcançada 
- Foi obtido financiamento dentro do Edital 
CT-INFRA 2012, que está permitindo a 
construção e/ou ampliação dos espaços 
conhecidos como CEME SUL - Centro de 
Microscopia Eletrônica da Zona Sul do 
Estado do Rio Grande do Sul, o Centro 
Integrado de Análises da FURG, O Centro 
de Estudos Integrados Limnológicos, 
Oceanográficos da Planície Costeira e 
Plataforma Continental do Rio Grande do 
Sul  CEILORS e, o Centro Integrado de 
Saúde  CIP-SAÚDE. 

23. Ampliar a 
produção 
científica dos 
PPGs 

4. Aumentar a 
visibilidade científico-
acadêmica e a inserção 
nacional e internacional. 

28 PROPESP 

Orientadores de 
PPGs 

1. Incentivar a publicação de 
artigos em periódicos e 
congressos qualificados. 

Meta Alcançada 
- Houve um aumento de 7,36% da produção 
científica da FURG, em relação a 2012. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

24. Dar 
continuidade aos 
projetos de 
integração da 
pós-graduação 
com a graduação 
para a melhoria 
do ensino de 
graduação. 

5. Intensificar ações que 
visem à integração entre 
os cursos de graduação e 
pós-graduação. 

 
PROPESP 

PROGRAD 

Coordenadores 
de cursos de 
graduação e de 
pós-graduação 

1. Manter o Programa 
Institucional de Pós-
Graduação REUNI de 
Assistência ao Ensino de 
Graduação; 
2. Conceder bolsas de pós-
graduação aos projetos 
selecionados em edital 
específico dentro do 
Programa Institucional de 
Pós-Graduação REUNI de 
Assistência ao Ensino de 
Graduação e Educação 
Básica. 

Meta Alcançada 
- Foram concedidas 100 bolsas de mestrado 
e 55 de doutorado, garantindo o 
funcionamento dos projetos voltados a 
melhoria do ensino de graduação. 

25. Ampliar o 
número de 
professores 
vistantes e 
bolsistas de pós-
doutorado 

7. Desenvolver 
condições favoráveis à 
participação de 
professores visitantes e 
bolsistas de pós-
doutorado junto aos 
programas de pós-
graduação. 

 PROPESP 

Coordenadores, 
orientadores de 
PPGs e 
PROGEP 

1. Elaborar editais de 
professor visitante e pós-
doutorado 

Meta Alcançada 
- Foram concedidas 20 bolsas REUNI de 
pós doutorado; 
- Foram aprovadas 5 bolsas de pós-
doutorada pelo Edital DOCFIX-FAPERGS 
- Foram aprovadas 14 bolsas de pós-
doutorada pelo Edital PNPD Institucional - 
CAPES 
- No ano de 2012 a FURG contou com a 
colaboração de 5 Professores Visitantes . 

26. Qualificar o 
desempenho dos 
estudantes de 
pós-graduação. 

8. Ampliar a oferta de 
bolsas aos estudantes. 

2 PRAE 

PROPESP 1. Incentivar a obtenção de 
bolsas em editais específicos 

Meta Alcançada 
- A FURG participou de Editais da 
FAPERGS para concessão de bolsas com a 
obtenção de 08 e 32 cotas, respectivamente, 
para os cursos de mestrado e Doutorado da 
FURG 
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Objetivo 2  Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação scricto sensu 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

27. Criar três 
novos cursos de 
pós-graduação 
scricto sensu: 
Mestrado em 
Engenharia 
Química, 
Mestrado em 
Engenharia 
Mecânica e 
Mestrado 
Profissional em 
História.  

1. Criar condições 
favoráveis à oferta de 
cursos de pós-graduação 
stricto sensu em áreas 
ainda não atendidas. 

 PROPESP 

Coordenadores 
de Pós-
Graduação 
Unidades 
Acadêmicas 

1. Consolidar propostas a 
serem submetidas à CAPES; 
2. Aprovar as propostas no 
comitê de Pós-Graduação; 
3. Submeter à avaliação da 
CAPES; 
4. Aprovar a criação dos 
cursos no COEPEA. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram aprovadas as propostas dos cursos 
de Mestrado em Engenharia Química e em 
Engenharia Mecânica e o Mestrado 
Profissional em História. 

28. Elaborar 
propostas de 
novos cursos de 
pós-graduação 
scricto sensu: 
Mestrado em 
Direito, 
Mestrado em 
Matemática, 
Doutorado em 
Biologia de 
Ambientes 
Aquáticos 
Continentais e 
Gerenciamento 
Costeiro.  

1. Criar condições 
favoráveis à oferta de 
cursos de pós-graduação 
stricto sensu em áreas 
ainda não atendidas. 

 PROPESP 

Unidades 
Acadêmicas 

1. Articular grupos de 
docentes com potencial para 
a criação dos cursos de pós-
graduação; 
2. Apoiar a elaboração de 
propostas. 

Meta Alcançada 
- Foram elaboradas as propostas dos cursos 
de Mestrado em Direito e Matemática e de 
Doutorado em Biologia de Ambientes 
Aquáticos Continentais e Gerenciamento 
Costeiro. 
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Objetivo 3  Buscar continuamente a excelência nos cursos de pós-graduação lato sensu 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

29. Elaborar 
normas para o 
sistema de 
avaliação dos 
cursos de pós-
graduação lato 
sensu. 

1. Criar processos de 
avaliação contínua, 
aprimorando 
instrumentos e 
indicadores de análise da 
qualidade e demanda. 

32 PROPLAD 

COLASE 
Coordenadores 
de Pós-
Graduação 

1. Criar comissão para 
elaborar normas para o 
sistema de avaliação; 
2. Elaborar normas; 
3. Aprovar as normas no 
COLASE. 

Meta Parcialmente Alcnçada 
- Foi criada a Coordenação de 
Acompanhamento à Pós-Graduação. 

30. Elaborar 
propostas de 
novos cursos de 
pós-graduação 
lato sensu a 
distância. 
 

2. Incentivar a criação de 
novos cursos a distância. 

 SEaD 

PROPESP 
Unidades 
Acadêmicas 
Coordenadores 
de Curso 

1. Identificar novos grupos 
com potencial para a criação 
de cursos de pós-graduação; 
2. Apoiar a elaboração das 
propostas dos cursos. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram elaboradas 2 propostas,as quais se 
encontram em fase de conclusão, de cursos 
de especialização em Gestão Ambiental em 
Municípios e Geoprocessamento. 

 
Objetivo 4  Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

31. Criar dois 
novos cursos de 
pós-graduação 
lato sensu: 
Engenharia de 
Automação e 
Instrumentação 
e Engenharia 
Elétrica.  

1. Criar condições 
favoráveis à oferta de 
cursos lato sensu em 
áreas ainda não 
atendidas. 

 

PROPESP 

Unidades 
Acadêmicas 

1. Aprovar nos colegiados 
das Unidades Acadêmicas 
envolvidas; 
2. Aprovar as propostas no 
Comitê de Pós-Graduação; 
3. Aprovar a criação dos 
cursos no COEPEA. 

Meta Alcançada 
- Foram criados os cursos de Engenharia de 
Automação e Instrumentação e Engenharia 
Elétrica. 
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Área III  Pesquisa e Inovação Tecnológica 
 
Objetivo 1  Consolidar a pesquisa em todas as áreas do conhecimento 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

32. Ampliar o 
número de 
equipamentos no 
Programa de 
Compartilhamento 
de Equipamentos 
Multiusuários. 

8. Incentivar o uso 
compartilhado de 
estruturas e 
equipamentos. 

29 PROPESP 

PROPLAD 
Unidades Acadêmicas 

1. Ajustar o sistema 
informatizado de 
divulgação do ProCEM 
na PROPESP; 
2. Solicitar aos 
diferentes órgãos de 
fomento recursos 
financeiros para 
aquisição e manutenção 
de mais equipamentos; 

Meta Alcançada 
- Foram adquiridos 28 equipamentos, 
dentro do Edital Pro-Equipamentos da 
CAPES, num montante de R$ 
834.576,79, que atendeu as demandas 
de 17 Programas de Pós-Graduação. 
- Foram aprovados recursos financeiros 
da ordem de R$ 4.866.409,00 dentro do 
edital CT-Infra da FINEP, 
possibilitando adquirir equipamentos 
para o CEME SUL, Centro de 
Microscopia Eletrônica daZona Sul do 
Estado do Rio Grande do Sul e para a 
Centro Integrado de Análises da FURG. 

 
Objetivo 2  Promover a divulgação da ciência   
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

33. Ampliar a 
plataforma de 
revistas 
eletrônicas da 
FURG e o 
repositório da 
Produção 
Intelectual da 
FURG 

1. Qualificar a 
publicação de periódicos 
impressos e eletrônicos. 

27 PROPESP 

PROPESP/NTI 1. Qualificar a plataforma de 
Revistas eletrônicas; 
2. Consolidar o repositório 
Institucional da Produção 
Intelectual. 

Meta Alcançada 
- Foram elaboradas 1.445 produções 
bibliográficas. 
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34. Aperfeiçoar 
o sistema 
informatizado 
de cadastro dos 
projetos de 
pesquisa e da 
produção 
científica da 
Universidade. 

2. Consolidar o 
repositório de produção 
científica. 

27 PROPESP 

NTI 1. Melhorar o programa 
computacional para cadastro 
de projetos de pesquisa; 
2. Inserir na planilha 
eletrônica espaço específico 
para apresentação do 
relatório conclusivo das 
pesquisas. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram inseridos os dados da produção 
científica dos docentes e técnicos da  
FURG, tendo sido ultrapassado o depósito 
de quatro mil itens. 
- O uso da Plataforma   DSPACE,  necessita 
de aperfeiçoamento. 

 
 
 
 
Objetivo 3  Desenvolver a inovação tecnológica 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

35. Dar 
condições para a 
gestão da 
propriedade 
intelectual e de 
transferência de 
Tecnologia 

1. Consolidar o Núcleo 
de Inovação Tecnológica 
(NIT). 

30 PROPESP 

PROPESP 1. Capacitar servidores 
2. Promover o registro de 
patentes 
3. Buscar recursos para 
implementação de projetos 
de transferência de 
tecnologia 

Meta Alcançada 
- Foi implementada a Diretoria de Inovação 
Tecnológica (DIT-FURG), substituindo o 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-
FURG); 
- Participação na XV REPICT; 
- Pro
Industrial e Desenvolvimento 

de Toledo Andrade Cunha, chefe do 
Escritório de Difusão Regional Sul I do 
INPI em Porto Alegre/RS, realizada em 
novembro de 2012, no CIDEC-SUL; 
- Foi requerida 01 patente junto ao INPI. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

36. Criar uma 
incubadora de 
base tecnológica. 

2. Criar incubadoras 
tecnológicas. 

30 PROPESP 

PROPLAD 
Unidades 
Acadêmicas 

1. Atualizar a proposta de 
criação da incubadora de 
base tecnológica; 
2. Enviar a complementação 
do OCEANTEC para a 
Secretaria de Ciência e 
Tecnologia RS; 
3. Buscar recursos 
financeiros para criação da 
proposta; 
4. Selecionar empresas 
candidatas a ingressar na 
incubadora. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foi elaborada a proposta de 
funcionamento da Incubadora Tecnológica, 
com previsão de lançamento do Edital no 
segundo semestre de 2013. 
- Foi elaborado o Curso de 
Empreendedorismo para capacitação de 
projetos para serem apresentados à 
Incubadora Tecnológica, com realização 
prevista para o 1º semestre de 2013; 
- Foi aprovada junto à Secretaria de 
Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico de recursos para segunda etapa 
da instalação do OCEANTEC. 
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Área IV  Extensão 
 
Objetivo 1  Consolidar, expandir e qualificar as ações de extensão 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

37. Consolidar 
as atividades de 
extensão  

1. Elaborar o Plano de 
Extensão Universitária. 

 
PROEXC 

 

DIEX, 
Comitê de 
Extensão, 
Unidades 
Educacionais, 
Unidades 
Administrativas 

1. Reunir Comitê de Exten-
são; 
2. Criar Comissão; 
3. Realizar Encontro de 
Extensionistas. 

Meta Alcançada 
Foram realizadas as seguintes iniciativas: 
- 11 reuniões ordinárias e 5 extraordinárias 
do Comitê de Extensão; 
- Edital dos Projetos e Programas do 
PROEXT/SESU/MEC/2013: Elaboração do 
edital interno, seleção dos projetos e 
programas para encaminhamento a seleção 
nacional; 
- Elaboração do PPI e PDI da FURG; 
- Elaboração do Plano de Extensão da 
FURG; 
- Seleção das propostas para participar do 
Projeto Rondon, encaminhados apreciação 
de seleção nacional; 
- Organização e Seleção de trabalhos do 30º 
Seminário de Extensão Universitária da 
Região Sul - SEURS, que foi realizado na 
Universidade Federal do Rio Grande - 
FURG em Rio Grande/RS no período de 03 
a 05 de setembro de 2012; 
- Realização do Curso de Extensão 
Universitária; 
- Encaminhamento das Eleições do Comitê 
de Extensão, gestão 2013/2014. 

38. Ampliar 
constantemente 
a participação 
da comunidade 
em atividades de 
extensão 

2. Incentivar a 
participação da 
comunidade 
universitária em ações 
de extensão. 

9; 11 
PROEXC 

 

DIEX, 
Comitê de 
Extensão, 
Unidades 
Educacionais, 
Unidades 
Administrativas 

1. Lançar editais internos 
para seleção de projetos e 
programas; 
2. Inscrever propostas nos 
editais; 
3. Realizar execução 
financeira dos projetos e 
programas; 
4. Realizar acompanhamento 
sistemático das ações. 

Meta Alcançada 
- Foram executados de 14 programas e 
projetos aprovados no PROEXT 2012; 
- Foram aprovados 18 ações de extensão (11 
programas e 7 projetos) no PROEXT 2013; 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

39. Realizar a 
11ª MPU. 

5. Promover ações para 
o atendimento da 
Política Nacional de 
Extensão. 

6; 7; 8; 9; 10; 
11 

PROEXC 

PROPLAD, 
Unidades 
Acadêmicas, 
Coordenadores 
de cursos 

1. Estruturar a comissão 
organizadora; 
2. Elaborar a programação; 
3. Buscar recursos 
financeiros; 
4. Divulgar o evento; 
5. Realizar o evento; 
6. Elaborar o relatório do 
evento. 

Meta Alcançada 
- A MPU ocorreu de 4 a 6 de dezembro de 
2012, com a apresentação de 948 trabalhos 
de iniciação científica, 228 trabalhos de pós-
graduação, 204 trabalhos de ensino, 4 
trabalhos na Feira de Inovação Tecnológica 
e 277 trabalhos de extensão; 
- Foi realizado durante a MPU o 15º 
Seminário de Extensão. 
 

 
Objetivo 2  Ampliar a integração entre a Universidade e a sociedade 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

40. Consolidar 
as atividades 
desenvolvidas 
no Complexo de 
Museus  

1. Desenvolver ações 
sistemáticas e contínuas 
de diálogo com a 
sociedade. 

 PROEXC 

Complexo de 
Museus 
 

1. Incentivar as atividades 
em torno dos museus da 
FURG; 
2. Incentivar a visitação da 
comunidade universitária e 
comunidade externa. 

Meta Alcançada 
- O Complexo de Museus e Centros  
CRAM e CCMar recebeu um total de 
30.480 visitantes; 
- O NUME recebeu 638 visitantes; 
 
 
 

41. Participar do 
30º Seminário 
de Extensão 
Universitária da 
Região Sul 
(SEURS). 

5. Intensificar as 
parcerias com 
organizações públicas e 
privadas. 

 PROEXC 

Comitê de 
Extensão 

1. Divulgar o 29º SEURS 
para a comunidade 
universitária e coordenadores 
de ações de extensão; 
2. Selecionar os trabalhos a 
serem apresentados; 
3. Enviar grupo para 
apresentação de trabalhos no 
SEURS. 

Meta Alcançada 
- A FURG sediou e participou do 30º 
SEURS, realizado de 03 a 05 de setembro 
de 2012; 
- 1.000 participantes; 
- 400 trabalhos apresentados; 
- 53 oficinas realizadas. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

42. Manter e 
ampliar as ações 
já desenvolvidas 
pelo CAIC. 

7. Ampliar a integração 
da Universidade com a 
Educação Básica e com 
a Educação de Jovens e 
Adultos. 

8 PROEXC 

PROEXC, 
SMEC, 
PMRG, 
EEnf.l 

1. Desenvolver projetos de 
ensino, pesquisa e extensão; 
2. Viabilizar a realização de 
estágios acadêmicos; 
3. Atender a comunidade do 
entorno do Campus Carreiros 
com ações de saúde, 
educação e integração 
comunitária. 

Meta Alcançada 
- O CAIC atendeu 939 estudantes da 
educação infantil, ensino fundamental e 
EJA; 
- A Unidade de Saúde do CAIC realizou 
7.696 consultas; 
- Foram realizadas 7748 visitas 
domiciliares; 
- 216 bolsistas acolhidos pela Coordenação 
de Estágios e Projetos (realização de 
entrevistas de acolhimento, observação de 
atividades e estágios curriculares e não 
curriculares). 
 

43. Desenvolver 
o Programa de 
Formação 
Continuada de 
Professores da 
Educação 
Básica 

7. Ampliar a integração 
da Universidade com a 
Educação Básica e com 
a Educação de Jovens e 
Adultos. 8 PROEXC 

Unidades 
Educacionais 

1. Realizar diagnóstico para 
levantamento de demandas; 
2. Apresentar a proposta para 
as secretarias municipais e 
estadual de educação; 
3. Realizar os cursos. 

Meta Alcançada 
- Foram financiados 9 projeto; 
- Foram recebidos mais de R$ 900.000,00 
em recursos; 
- Foram atendidos através do Programa os 
municípios de: Rio Grande, Santa Vitória do 
Palmar/Chui, Santo Antonio da Patrulha, 
São Lourenço do Sul, Mostarda e São José 
do Norte. 

 
Objetivo 3  Criar política institucional de incentivo à cultura e ao esporte 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

44. Desenvolver 
ações culturais 
por meio da 
música. 

1. Promover 
manifestações culturais 
e esportivas 
2. Ampliar as ações de 
intervenção e integração 
com a comunidade, por 
meio da cultura e do 
esporte. 

5 PRAE 

DIEX, NAC 
 

1. Apoiar o Movimento 
Coral; 
2. Apoiar os grupos 
musicais. 

Meta Alcançada 
Foram desenvolvidas as seguintes ações: 
- Apoio aos seguintes programas: Programa 
de Formação, Produção e Difusão de 
Música na Comunidade; Big Band da 
FURG; Workshop de sonorização; NAC 
Instrumental; Workshop com o trompetista 
Marcelo Eterno (GO); Movimento Coral da 
FURG; Projeto Intervalo Cultural; 
Geribanda, Projeto Paisagem Sonora, 
TóCAIC. 

45. Desenvolver 1. Promover 5 PRAE DIEX, NAC 1. Apoiar os grupos teatrais e Meta Não Alcançada 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

ações culturais 
por meio do 
teatro e dança. 

manifestações culturais 
e esportivas. 
2. Ampliar as ações de 
intervenção e integração 
com a comunidade, por 
meio da cultura e do 
esporte. 

 de dança. - Grupos de teatro e dança tiveram 
dificuldades no desenvolvimento de suas 
atividades por falta de espaço físico 
adequado, especificamente no ano de 2012. 
 
 

46. Desenvolver 
a Rede de 
Pontos de 
Cultura. 

2. Ampliar as ações de 
intervenção e integração 
com a comunidade, por 
meio da cultura e do 
esporte. 

5 PRAE 

Ministério da 
Cultura, 
Pontão de 
Cultura, 
Geribada 

1. Fortalecer as ações do 
Pontão de Cultura da FURG; 
2. Realizar repasse dos 
recursos para as 16 
instituições selecionadas; 
3. Realizar acompanhamento 
das atividades; 
4. Realizar acompanhamento 
das prestações de contas; 
5. Realizar o Encontro Rede 
Ação Giriô 

Meta Alcançada 
- Forma desenvolvidas as seguintes 
atividades pela Rede Pontos de Cultura 
   16 pontos de cultura em 13 cidades do 
estado; 
   Realizadas 16 visitas técnicas; 
   8.000 pessoas beneficiadas diretamente; 
   250.000 pessoas beneficiadas 
indiretamente; 
- Foi realizado entre os dias 5 e 9 de julho 
de 2012 o Encontro Rede Ação Giriô, na 
FURG, contando com a participação de 100 
pessoas de quatro estados brasileiros 

47. Realizar a 
39º Feira do 
Livro. 

4. Realizar eventos fora 
do espaço físico da 
Universidade. 

5 PRAE 

DIEX, NAC, 
EDGRAF, 
FURG TV, 
Rádio 
Universidade, 
PU, 
ACS, 
NUME, 
CAIC. 

1. Estruturar a comissão 
organizadora; 
2. Elaborar o projeto; 
3. Captar os recursos 
necessários; 
4. Divulgar a 39ª Feira do 
Livro para a comunidade em 
geral; 
5. Contratar serviços de 
apoio. 

Meta Alcançada 
- Foi realizada de 26 de janeiro a 05 de 
fevereiro de 2012; 
- Visitaram a feira cerca de 100.000 
visitantes; 
- Foram realizadas 59 sessões de autógrafos; 
- Foram comercializados 30.298 livros; 
- Forma realizadas 8 oficinas literárias; 
- Foram realizadas 16 sessões literárias com 
22 autores convidados; 
- Foram realizados 15 shows artísticos. 
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Área V  Assuntos Estudantis 
 

Objetivo 1  Promover a equidade de condições básicas aos estudantes 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

48. 
Disponibilizar e 
qualificar 
espaços de 
moradia para os 
estudantes. 

1. Ampliar as ações de 
assistência básica 
(transporte, moradia e 
alimentação) aos 
estudantes nos campi. 

2; 9 
PRAE; 

PROEXC 
 

PROPLAD 
PROINFRA 

1. Locar um novo imóvel 
para servir de moradia 
estudantil em Santo Antonio 
da Patrulha; 
2. Assinar contrato de  
construção de uma nova 
Casa do Estudante no 
Campus Carreiros; 
3. Adquirir mobiliário;  
4. Promover reuniões 
mensais com a diretoria da 
CEU; 
5. Ampliar o número de 
microcomputadores 
disponíveis; 
6. Ampliar o acesso à 
Internet; 
7. Realizar oficinas mensais 
de integração; 
8. Efetuar o 
acompanhamento aos 
estudantes pela equipe do 
NAE; 
9. Disponibilizar rancho 
mensal para os moradores. 
10. Concluir a obra da Casa 
do Estudante no Campus 
Carreiros. 

Meta Alcançada 
- Foi locada uma Casa do Estudante no 
Campus Santo Antonio da Patrulha; 
- Foi concluída a obra da Casa do Estudante 
no Campus Carreiros, em dezembro de 
2012; 
- Foi assinado contrato para construção de 
nova Casa do Estudante no Campus 
Carreiros em dezembro de 2012; 
- Foi disponibilizado mobiliário para as 
Casas do Estudante; 
- Foram disponibilizados computadores para 
acesso nas Casas do Estudante; 
- Foram realizados plantões de atendimento 
nas casas do estudante pela equipe do NAE; 
- Foram alojados 286 estudantes nas casas 
do estudante nos campi da Universidade 
(outros 59 estudantes recebem auxilio 
moradia). 

49. Promover 
melhorias no 
serviço de 
transporte no 
Campus 
Carreiros. 

3. Gestionar junto aos 
órgãos reguladores e 
empresas a melhoria da 
oferta do serviço de 
transporte municipal e 
intermunicipal. 

2; 9 
PRAE; 

PROEXC 

DAATE 
DCE 
 

1. Realizar reuniões com a 
Secretaria dos Transportes; 
2. Ampliar os horários de 
atendimento do transporte 
interno no Campus 
Carreiros; 

Meta Alcançada 
- Foi adquirido 1 ônibus urbano; 
- Foram ampliados os horários de 
atendimento do transporte interno. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

50. Consolidar o 
programa 
PAENE  
 

6. Intensificar as ações 
institucionais para o 
atendimento aos 
estudantes com 
deficiência. 

4; 25 
PRAE; 

PROINFRA 

NAE 
NEAI 

1. Realizar diagnóstico das 
demandas dos estudantes 
com deficiência; 
2. Reestruturação e 
ampliação do programa 
PAENE 

Meta Alcançada 
- Foram selecionados 15 bolsistas para 
acompanhamento de 16 alunos com 
necessidades específicas; 
- Foram atendidos individualmente 24 
alunos com deficiência; 
- Foi realizada palestra sobre a Síndrome de 
Down; 
- Foi realizada reunião com professores da 
Pedagogia para orientação sobre os direitos 
educativos da pessoa com deficiência 
auditiva. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

51. Dar 
continuidade ao 
programa de 
atendimento à 
saúde física e 
mental dos 
acadêmicos.  
 
 

7. Intensificar ações 
preventivas e/ou 
terapêuticas relacionadas 
à saúde e qualidade de 
vida. 

2; 6; 9 
PRAE; 

PROEXC 

NAE 
 

1. Contratar profissionais; 
2. Realizar plantões de 
serviço social, da psicologia 
e serviço de apoio 
pedagógico; 
3. Promover visitas 
domiciliares e entrevistas de 
acompanhamento; 
4. Fazer o acompanhamento 
sistemático a estudantes 
necessitados; 
5. Manter plantão noturno 
para atendimentos aos 
estudantes na Secretaria da 
PRAE; 
6. Implantar o Programa 
Prevencionista e de 
Tratamento sobre Drogas 
para o Estudante da FURG; 
7. Ampliar o serviço de 
atendimento psicológico 
para os estudantes nos 
campi. 
8. Continuar a oferecer 
atendimento de urgência em 
saúde física; 
9. Continuar a oferecer o 
serviço de assistência 
odontológica para os 
estudantes; 
10. Continuar a oferecer 
atendimento psicológico em 
psicoterapia breve; 

Meta Alcançada 
- Foram realizadas 332 entrevistas de 
acolhimento realizadas pelo serviço de 
psicologia; 
- Foram realizados 958 atendimentos de 
orientações realizados pelo serviço social; 
- Foram realizadas 11 visitas domiciliares 
realizadas pelo serviço social a residências 
de acadêmicos; 
- Foram disponibilizadas 1800 consultas 
médicas; 
- Foram acompanhados 16 casos de 
internação hospitalar, 2 casos junto a 
SAMU e 18 casos no pronto socorro dos 
hospitais; 
- Foram realizadas ações sobre prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis; 
- Foram realizadas 430 consultas e 614 
procedimentos odontológicos; 
- Foi adquirida 01 ambulância para o 
transporte de casos mais graves aos serviços 
de pronto socorro. 
- Foram mantidos os contratos de 
atendimento ao estudante com a Unimed e 
Uniodonto. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

52. Ampliar o 
subprograma de 
Assistência 
Básica. 

8. Melhorar as condições 
de permanência 
qualificada dos 
estudantes na 
Universidade. 

2 PRAE 

NAE 
DAAE 
DAE 
PU 

1. Ampliar os projetos de 
apoio pedagógico nas áreas 
básicas em que os estudantes 
apresentem necessidades; 
2. Oferecer cursos básicos de 
línguas estrangeiras e 
inclusão digital; 
3. Fazer acompanhamento 
do desempenho acadêmico 
dos estudantes ligados ao 
subprograma de Assistência 
Básica. 

Meta Alcançada 
- 4267 estudantes com auxílio alimentação; 
- Foram alojados 286 estudantes nas casas 
do estudante e 59 estudantes contemplados 
com auxílio moradia; 
- Foram contemplados 1624 alunos com 
auxílio transporte; 
- Foram oferecidas 250 vagas nos cursos de 
espanhol, francês e inglês, no Projeto de 
Línguas Estrangeiras; 
- Participaram 40 estudantes do Curso de 
Introdução à Língua Japonesa; 
- Foram oferecidas 360 vagas no Curso de 
Informática Básica; 
- Receberam acompanhamento pedagógico 
08 estudantes indígenas, 14 estudantes do 
PEC-G e outros 69 estudantes. 
 

53. Promover 
melhorias no 
serviço prestado 
pelo Restaurante 
Universitário. 

8. Melhorar as condições 
de permanência 
qualificada dos 
estudantes na 
Universidade. 

2 PRAE 

DAAE 
PU 
PROPLAD 
PROINFRA 

1. Realizar pesquisa de 
satisfação; 
2. Promover reunião mensal 
com o arrendatário do RU; 
3. Fiscalizar a qualidade e 
atendimento; 
4. Criar GT para acompanhar 
os serviços dos RU; 
5. Compra de equipamentos 
e mobiliário para equipar 
melhor os RU; 
6. Troca dos copos 
descartáveis por copos 
reaproveitáveis; 
7. Construção de um novo 
RU no Campus Carreiros. 

Meta Alcançada 
- Foram modernizados e qualificados os 

equipamentos e ampliação do RU; 
- Foi realizada pesquisa de satisfação com 
os usuários do RU; 
- Foram substituídos os copos descartáveis 
por canecas de reutilizáveis; 
- Foi criada a Comissão de 
Acompanhamento do RU com participação 
d estudante; 
- Foi elaborado o Termo de Referência para 
a exploração do novo RU; 
- Foi entregue em dezembro o novo RU. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

54. Qualificar o 
atendimento fora 
da sede. 

9. Padronizar ações de 
assistência estudantil em 
todos os campi. 

2 PRAE 

 1. Implantar rotina de aten-
dimento mensal nos Campi 
fora de Rio Grande;  
2. Realizar plantão semanal 
no Campus Saúde; 
3. Manter os auxílios fora da 
sede. 

Meta Alcançada 
- Foram contemplados 59 estudantes com 
auxílio moradia; 
- Foram contemplados 61 estudantes com 
auxílio transporte; 
- Foram contemplados 116 estudantes com 
auxílio alimentação 

 
Objetivo 2  Promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

55. Contribuir 
na formação 
acadêmica 
ampla. 

1. Intensificar a 
participação dos 
estudantes em atividades 
integradas de ensino, 
pesquisa e extensão. 2 

PRAE 
 

PROGRAD 
PROEXC 
PROPESP 

1. Implementação das bolsas 
de Ensino, Pesquisa, Exten-
são e Monitoria; 
2. Ampliar o programa de 
apoio individual a participa-
ção em eventos e de repre-
sentação estudantil; 
3. Criação de editais 
específicos; 

Meta Alcançada 
- Foram concedidas 891 bolsas 
permanência; 
- Foram distribuídas 535 bolsas de ensino, 
pesquisa, extensão e monitoria remunerada; 
- Foram distribuídos 764 auxílios 
individuais a eventos. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

56. Diminuir o 
índice da 
reprovação. 

2. Ampliar projetos de 
apoio ao ensino, 
articulados às 
coordenações de cursos. 

2 PRAE 

PROGRAD 
Unidades 
Acadêmicas 

1. Criação do edital de Práti-
cas Alternativas de Ensino  
PPAE; 
2. Apoio a projetos de apoio 
ao ensinos; 
3. Intensificar o acompa-
nhamento pedagógico; 
4. Realizar pesquisa sobre as 
causas das reprovações entre 
os estudantes da Assistência 
Básica. 
3. Apoio a participação em 
eventos do movimento 
estudantil. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram atendidos cerca de 3340 estudantes 
através de 25 projetos do PPAE; 
- Receberam acompanhamento pedagógico 
em suas dificuldades acadêmicas 8 
estudantes indígenas, 14 do PEC-G e 69 
outros estudantes; 
- Foram atendidos através do Projeto 
AMEADE 7 alunos, que tiveram a 
assistência de 4 bolsistas monitores; 
- Foi realizado o curso de Pré-Cálculo, com 
400 vagas; 
- Foi realizado o Curso de Informática com 
360 vagas; 
- Foram ofereicidas 250 vagas através dos 
Projetos de Línguas Estrangeiras para os 
idiomas de espanhol, francês e inglês; 
- Foi realizado o curso de Introdução à 
Língua e Cultura Japonesa, atendendo 40 
acadêmicos; 
- Foi realizado o curso de Aprimoramento 
da Escrita no Ensino Superior, com 160 
vagas. 
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Objetivo 3  Promover a inserção cidadã do estudante na vida universitária e na sociedade 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

57. Ampliar o 
Programa de 
Acolhida e  
Recepção aos 
Novos 
Estudantes dos 
cursos de 
graduação da 
FURG. 

2. Promover ações de 
integração, humanização, 
lazer, cultura e esporte. 

2; 3 PRAE 

Coordenadores 
Unidades 
Acadêmicas 
Diretórios 
Acadêmicos 
DCE 
Casa do 
Estudante 
Grupos PET 

1. Promover reunião com 
todas as Coordenadores, 
CAs, DCE e DAs; 
2. Confeccionar a agenda 
acadêmica; 
3. Elaborar proposta de 
recepção aos estudantes; 
4. Recepcionar os calouros 
na semana de matrículas; 
5. Apresentar a programação 
da semana de acolhida às 
Coordenadores, DCE e DAs; 
6. Avaliar o processo e 
iniciar a elaboração do 
projeto de acolhida 2012. 

Meta Alcançada 
- Participaram 120 membros da comunidade 
interna e externa na Acolhida 2012; 
- Foi distribuído o Guia Acadêmico para 
calouros e veteranos; 
- Foi divulgado o trabalho do NAE durante 
o período de matrículas. 

58. Ampliar o 
programa de 
integração 
universitária e 
formação para a 
cidadania por 
meio do acesso 
a cultura, 
esporte, lazer e 
projetos sociais. 

2. Promover ações de 
integração, humanização, 
lazer, cultura e esporte. 

2 PRAE 

NAE 
DCE 
Diretórios 
Acadêmicos 
Coordenadores 

1. Oferecer oficinas de 
dança, teatro e música; 
2. Apoiar os grupos 
artísticos, protagonizados por 
estudantes, já existentes e 
fomentar a criação de novos; 
3. Apoiar as iniciativas 
esportivas dos estudantes; 
4. Criar programa de apoio à 
organização de semanas 
acadêmicas e outros eventos 
estudantis; 
5. Apoiar os projetos de pré-
vestibular gratuitos. 

Meta Alcançada 
- Foi apoiada a equipe de rugby da FURG 
em sua participação no Circuito Gaúcho de 

 
- Foi realizado o show do grupo Rock de 
Galpão, na Acolhida 2012; 
- Foram realizadas diversas atividades 
culturais promovidas em parceria com o 
NAC, como: atividades de coral, dança, 
teatro, música, Feira do Livro e o Intervalo 
Cultural. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

59. Criar 
ambientes de 
convivência no 
Campus 
Carreiros. 

2. Promover ações de 
integração, humanização, 
lazer, cultura e esporte. 

2 PRAE 

PROPLAD 
PU 

1. Criar espaços para a 
colocação de bancos e mesas; 
2. Concluir as obras de 
espaço de convívio e 
alimentação dos alunos e um 
novo RU. 
3. Construir espaços de 
alimentação e fotocópias no 
Campus Carreiros. 
4. Apoio na reforma do 
prédio do DCE no Centro. 

Meta Alcançada 
- Foi concluída a obra do novo RU e do 
Centro  de Convívio dos Estudantes; 
- Foram contratados obras de conclusão de 3 
espaços de alimentação e fotocópias, com 
entrega prevista para o primeiro semestre de 
2013. 

 
Área VI  Gestão de Pessoas  
 
Objetivo 1  Desenvolver iniciativas nas áreas comportamental e motivacional 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

60. Promover 
homenagem 
aos servidores.   

1. Promover ações para 
maior identificação e 
orgulho dos servidores 
com a Universidade. 

15 PROGEP 

PROGEP-
REITORIA 

1. Identificação dos 
servidores pela data de 
ingresso. 
2. Aquisição de canudos, 
medalhas e pin. 
3. Confecção de certificados. 

Meta Alcançada 
- Foi realizada em 07/12/2012 a Assembléia 
Universitária para homenagem aos 
servidores por tempo de serviço; 
- Foram homenageados servidores que 
completaram 35, 30 e 25 anos de efetivo 
exercício na Universidade; 
 

61. Promover 
entrega do 
Mérito 
Universitário 
 

1. Promover ações para 
maior identificação e 
orgulho dos servidores 
com a Universidade. 15 PROGEP 

PROGEP-
REITORIA 

1. Indicação e aprovação 
junto ao COEPEA dos 
servidores a serem 
homenageados. 
2. Aquisição de canudos 
medalhas e pins. 
3. Confecção de certificados 

Meta Alcançada 
- Foi entregue a distinção de mérito 
universitário a Odilon Gomes, Elisabeth 
Brandão Schmidt, Maria Glaci Ferreira 
Silveira e Paulo Gilnei Pereira Molina; 
 

62. Promover 
projetos que na 
Comemoração 
do dia do 
servidor 
público possam 
ser 

1. Promover ações para 
maior identificação e 
orgulho dos servidores 
com a Universidade. 15 PROGEP 

PROGEP-
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

1. Disponibilizar espaço no 
sítio eletrônico 
www.diadoservidor.furg.br 
para sugestões de atividades 
comemorativas; 
2. Realizar palestra em 
homenagem ao dia do 

Meta Alcançada 
- 

Nalbert Tavares Bitencourt, realizada em 
22/10/2012, que contou de 
aproximadamente 600 pessoas; 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

apresentados a 
comunidade 
Universitária. 

servidor no Cidec-Sul.   

 
 
Objetivo 4  Consolidar a política de atenção integral a saúde da comunidade universitária 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

63. Elaborar e 
desenvolver 
projetos de 
prevenção à 
saúde dos 
servidores 

1. Intensificar iniciativas 
voltadas à promoção e 
vigilância da saúde. 

13 PROGEP 

PROGEP-UAS 1. Dar continuidade as 
iniciativas na área de 
odontologia com avaliações 
de câncer bucal.  
2. Continuidade do projeto 
de ginástica laboral. 

Meta Alcançada 
- Foram realizados exames periódicos nos 
servidores de 4 Pró-Reitorias e 2 Unidades 
Acadêmicas; 
- Foram avaliados aproximadamente 300 
servidores em referência ao câncer bucal; 
- Não foi realizado o projeto ginástica 
laboral 

64. Estruturar o 
setor de 
segurança no 
trabalho e 
promover 
visitas técnicas 
nos ambientes 
físicos da 
Universidade.   

3. Intensificar iniciativas 
voltadas à segurança no 
trabalho. 

13 PROGEP 

PROPLAD-
SEGURANÇA 
DO 
TRABALHO. 
 

1. Dimensionar os 
equipamentos para uso do 
grupo de segurança no 
trabalho. 
2. Elaborar cronograma de 
visitas técnicas no Campus 
Carreiros e Campus Cidade e 
conclusão das visitas no HU. 
3. Identificar os EPIs e EPCs 
necessários a partir das 
visitas técnicas. 

Meta Alcançada 
- Foram entregues jalecos, sapatos, botinas, 
moletons, camisetas, calças, óculos, 
respiradores semifacial, suportes 
ergonômicos de descanso para os pés, 
chuveiros lava-olhos de emergência, 
conjuntos de respirador autônomo, entre 
outros, aos servidores da Coordenação de 
Enfermagem do HU; 
- Foi realizado Treinamento de Prevenção e 
Combate a Incêndio, com a participação de 
38 novos brigadistas; 
- Foram realizadas visitas técnicas na 
Unidades da Universidade. 
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Objetivo 5  Consolidar a política de educação continuada dos servidores 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

65. Dar 
continuidade ao 
Programa de 
Educação 
Continuada dos 
Servidores 

4. Estimular a 
permanente atualização 
profissional dos 
servidores. 

12 PROGEP 

Reitoria 
PROPESP 
PROEXC 
PROPLAD 
PROGRAD 

1. Oferecer cursos 
presenciais e/ou a distância, 
seminários, simpósios, 
jornadas, congressos, 
palestras, oficinas, encontros 
e outras atividades afins, em 
atendimentos às demandas 
das Unidades administrativas 
e acadêmicas; 
2. Facilitar e viabilizar ações 
que visem à educação 
formal. 

Meta Alcançada 
- Foram realizados 22 cursos de capacitação 
de servidores, dos quais participaram 350 
servidores; 
- Foram afastados para Pós-Graduação 44 
servidores; 

 
Área VII  Gestão Institucional  
 
Objetivo 1  Qualificar as relações com a comunidade interna e externa 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

66. Fortalecer a 
política de 
comunicação 
social na 
Instituição. 

1. Difundir o papel social 
e as ações da 
Universidade. 

1 
Gabinete do 

Reitor 

Pró-Reitorias 
Órgãos 
Vinculados 
Coordenadores 
Unidades 
Acadêmicas 
FURG FM 
FURG TV 

1. Manter atualizada o site da 
FURG; 
2. Participar de feiras e 
eventos externos fazendo a 
divulgação institucional; 
3. Enviar material de 
divulgação para a imprensa; 
4. Divulgar as ações e 
projetos da Universidade 
através da FURG TV, Rádio 
Universidade, Jornal da 
FURG e Revista; 
5. Incentivar e apoiar as 
ações desenvolvidas pelo 
NUME; 
6. Divulgar editais que 
envolvam as atividades de 
extensão. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram realizadas as ações propostas, 
fortalecendo a política de comunicação da 
Universidade. Entretanto, ainda há 
necessidade de desenvolver outras 
iniciativas para que a meta seja alcançada 
em sua plenitude. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

67. Modernizar 
a estrutura de 
funcionamento 
dos órgão de 
comunicação. 

4. Consolidar a 
Secretaria de 
Comunicação Social. 

  

FURG TV 
FURG FM 
PROPLAD 
Reitoria 
 

1. Dar continuidade ao 
processo de recuperação do 
sistema de transmissão da 
FURG FM; 
2. Modernizar os 
equipamentos de informática 
da TV e Rádio; 
3. Propiciar infraestrutura 
adequada ao bom 
funcionamento da FURG FM 
e FURG TV. 
4. Implantar a Secretaria de 
Comunicação Social 

Meta Alcançada 
- A SECOM recebeu aporte significativo de 
recursos para compra de equipamentos; 
- O novo prédio da SECOM junto ao 
Campus Carreiros teve seu contrato de 
construção assinado em dezembro; 
 

68. Consolidar 
o Sistema de 
Informação ao 
Cidadão 

7. Difundir o Portal da 
Transparência. 

1 
Gabinete do 

Reitor 

PROGRAD 
PROGEP 
PROPLAD 
NTI 
HU 
Auditoria 
Interna 

1. Nomear grupo de trabalho; 
2. Garantir infraestrutura; 
3. Criar a página do SIC. 

Meta Alcançada 
- Foi nomeado o grupo para a realização do 
trabalho; 
- Foi disponibilizada infraestrutura para a 
realização das solicitações de informações, 
através do setor de Protocolo da 
Universidade; 
- Foi implementada a página do SIC, que 
está disponível no site: www.furg.br  

 
Objetivo 4  Buscar maior eficiência econômica e financeira 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

69. Captar 
recursos 
extraorçamentários 

1. Fomentar a captação 
de recursos 
extraorçamentários. 31 PROPLAD 

Reitoria 
Unidades 
Acadêmicas 

1. Prospectar oportunidades 
de captação; 
2.  Desenvolver projetos; 

Meta Alcançada 
- Foram captados R$ 53.721.228,92em 
recursos extra orçamentários; 

70. Promover a 
melhoria dos 
indicadores de 
desempenho 
Institucional. 

2. Melhorar os 
indicadores da matriz 
orçamentária. 

31 PROPLAD 

Pró-Reitoria 
HU 
Unidades 
Acadêmicas 

1. Incentivar a permanência 
dos alunos; 
2. Ampliar o número de 
vagas; 
3. Ampliar o número de 
alunos diplomados 

Meta Alcançada 
 
- O orçamento do tesouro teve um aumento 
de 14,9% em custeio. 
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Objetivo 5  Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao planejamento e desenvolvimento institucional 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

71. Dar 
sequencia ao 
ciclo de 
planejamento 

1. Estabelecer condições 
favoráveis à formulação 
e implementação do 
planejamento estratégico 
de forma permanente; 

31 PROPLAD 

 1. Realizar periodicamente 
reuniões do Comitê Assessor 
de Planejamento. 
2. Elaboração do plano de 
desenvolvimento do HU; 
3. Elaborar o Plano Anual de 
Ação. 
 

Meta Parcialmente Alcançada 
- A necessidade de ampliar o número de 
reuniões do Comitê Assessor de 
Planejamento; 
- Durante o exercício de 2012 foi nomeada a 
comissão para promover o processo de 
avaliação e desenvolvimento do PDI do HU, 
cujos prazos previamente estabelecidos não 
foram cumpridos na integra. A expectativa 
de conclusão fica para o primeiro semestre 
de 2013. 
 

2. Desenvolver práticas 
de gestão que priorizem 
ações comprometidas 
com os objetivos 
definidos no 
planejamento 
institucional; 

31 PROPLAD 

72. Dar 
continuidade ao 
Programa de 
Avaliação 
Institucional. 

3. Qualificar o processo 
de Avaliação 
Institucional. 
 
 
 
 
 

32 PROPLAD 

-Pró-Reitorias 
-Unidades 
Acadêmicas 
-Unidades 
Administrativas 
 

1. Elaboração do Relatório 
de Autoavaliação 
Institucional  2012, e 
inclusão no E-MEC. 
2.  Realização da Avaliação 
Docente pelo Discente , 
período letivo 2012. 
3. Realização de eleição para 
renovação parcial dos 
membros da CPA  biênio 
2013  2014. 
4. Apoiar o HU na 
elaboração dos instrumentos 
de autoavaliação com o 
escopo de construir o PDI 
desta Unidade. 
5. Participação na avaliações 
realizadas pelo INEP para 
reconhecimento de cursos de 
graduação da FURG 
 

Meta Alcançada 
- Relatório iniciado em 2012 e concluído em 
março de 2013, com envio através do 
sistema E-MEC; 
- Avaliação Docente pelo Discente, período 
letivo 2012, iniciado em Janeiro de 2013, e 
concluído em março de 2013; 
- Eleição realizada em 2012; 
- Instrumentos de avaliação parcialmente 
concluídos. 
- A ação 5 foi plenamente concluída. 
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Objetivo 7  Consolidar o planejamento institucional do Hospital Universitário 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

73. Elaborar o 
Plano de 
Desenvolvimento 
do Hospital 
Universitário. 

1. Construir o Plano de 
Desenvolvimento do 
Hospital Universitário. 

31 PROPLAD 

PROPLAD 
Unidades 
Acadêmicas e 
Administrativas 
ligadas ao HU 

1. Criar a Comissão Interna 
de Avaliação e 
Planejamento; 
2. Definir metodologia de 
trabalho; 
3. Elaborar proposta; 
4. Submeter o PDHU à 
aprovação do Conselho 
Diretor do HU . 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Durante o exercício de 2012 foi nomeada a 
comissão para promover o processo de 
avaliação e desenvolvimento do PDI do 
HU, cujos prazos previamente estabelecidos 
não foram cumpridos na integra. A 
expectativa de conclusão fica para o 
primeiro semestre de 2013. 
 

 

Objetivo 10  Desenvolver projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento institucional e regional 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

74. Elaborar 
projetos para 
novos cursos de 
graduação nos 
campi fora da 
sede. 

1. Intensificar o processo 
de expansão 
institucional; 

  

 1. Prospectar nas unidades as 
demandas por novos cursos; 
2. Elaborar os pré-projetos 
dos novos cursos; 
3. Apresentar projetos de 
novos cursos junto a 
SESU/MEC. 
4. Buscar recursos para 
infraestrutura dos novos 
cursos; 

Meta Parcialmente Alcançada 
- A FURG apresentou projeto junto ao MEC 
para a criação dos cursos de Engenharia de 
Automação Industrial, Engenharia Mecânica 
com ênfase Automotiva e Licenciatura com 
ênfase em Ciências Exatas  Matemática, 
Física e Química junto ao campus de Santo 
Antônio da Patrulha; curso de Tecnologia 
em Agroecologia junto ao campus de São 
Lourenço do Sul; curso de Hotelaria e 
Tecnologia em Eventos junto ao campus de 
Santa Vitória do Palmar. Todos os projetos 
foram aprovados com perspectiva de 
liberação de orçamento e vagas de técnicos 
e docentes para o ano de 2013. Os cursos 
começam a ser oferecidos a partir do ano de 
2014. 



228 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

75. Executar o 
Plano de 
Expansão da 
FURG REUNI. 

2. Consolidar o Programa 
de Apoio a Planos de 
Reestruturação e 
Expansão das 
Universidades Federais  
REUNI. 

31 PROPLAD 

Pró-Reitorias 
Unidades 
Acadêmicas 
Coordenadores 

1. Contratar Docentes e 
Técnico-Administrativos em 
Educação; 
2. Oferecer bolsas aos alunos 
de pós-graduação e 
professores visitantes; 
3. Consolidar a infraestrutura 
física, com a execução de 
obras e aquisição de 
equipamentos. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Ainda restam como pendentes liberação de 
vagas para a contratação de técnicos e 
docentes. As demais ações foram 
concluídas. 

76. Executar o 
Plano de 
expansão do 
HU 

3. Implementar o 
Programa Nacional de 
Reestruturação dos 
Hospitais Universitários 
Federais  REHUF. 

31 PROPLAD 

HU 
PROPLAD 
PROPLAD 

1. Executar o orçamento de 
custeio e capital, com a 
compra de medicamentos e 
materiais de consumo 
hospital e contratação das 
reformas previstas. 

Meta Alcançada 
- Todas as contratações de reformas, 
ampliações e adequações de espaços físicos 
foram concluídas, bem como a compra de 
equipamentos e insumos necessários ao 
funcionamento do HU. 

77. Construir o 
Oceanário 
Brasil. 

4. Construir o Oceanário 
Brasil  Complexo 
Educacional, Científico, 
Tecnológico e de 
Desenvolvimento 
Turístico do Sul do 
Brasil. 

 Reitoria 

Pró-Reitorias 1. Autorizar o início da obra; 
2. Concluir os ajustes nos 
projetos executivos; 
3. Obter os licenciamentos 
ambientais complementares; 
4. Obter financiamento. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- As solicitações de licenciamentos 
ambientais foram solicitadas; 
- Os recursos necessários para a conclusão 
da primeira etapa foram disponibilizados; 
- Os projetos executivos encontram-se em 
fase de conclusão; 
- A retomada da obra foi autorizada para o 
início de 2013. 

78. Aprovar a 
implantação do 
OCEANTEC. 

5. Construir o Parque 
Científico-Tecnológico 
do Mar (OCEANTEC). 

30 PROPESP 

Pró-Reitorias 1. Desenvolver o projeto; 
Submeter as instâncias 
necessárias; 
2. Captar recursos; 
3. Construir o Oceantec. 
4. Participar do edital para 
obtenção de recursos visando 
à complementação do 
OCEANTEC. 

Meta Alcançada 
- Os recursos foram captados em parceria 
com o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, Prefeitura de Rio Grande; 
- A obra teve seu contrato assinado em 
dezembro; 
- A FURG participou do edital, sendo 
contemplada com recursos que permitirão a 
contratação das obras da infraestrutura 
complementar. 
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Área VIII  Infraestrutura 
 
Objetivo 1  Propiciar infraestrutura destinada à melhoria da qualidade de vida nos espaços de convívio da Universidade 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

79. Construir 
espaços que 
permitam 
melhorar a 
oferta de 
alimentação à 
comunidade 
universitária no 
Campus 
Carreiros. 

8. Ampliar a 
infraestrutura destinada a 
alimentação; 

23 PROINFRA 

PROPLAD 1. Concluir as obras de RU; 
2. Projetar e licitar obras de 
construção de 3 espaços de 
alimentação. 

Meta Alcançada 
- Foi concluída a obra do novo RU; 
- Foi assinado o contrato de construção dos 
espaços de alimentação em outubro. 

80. Contratar 
empresa para a 
realização dos 
serviços de 
manutenção 
elétrica na 
Universidade. 

9. Melhorar o sistema de 
iluminação nos espaços 
físicos. 

23 PROINFRA 

 1. Desenvolver os projetos 
para contratação de 2 
empresas especializadas em 
trocas de lâmpadas nos 
ambientes internos e 
externos da Universidade; 
2. Licitar e contratar as 
empresas. 

Meta Alcançada 
- Foram contratadas 2 empresas para a 
realização dos serviços nos ambientes 
interno e externo. 

 
Objetivo 2  Propiciar melhor infraestrutura acadêmica e administrativa 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

81. Dar 
sequência ao 
processo de 
padronização de 
equipamentos 

4. Buscar a constante 
padronização na 
aquisição de bens. 

23 PROINFRA 

DIPLAN, NTI, 
PU e HU 

1. Qualificar o sistema de 
registro de especificações de 
equipamentos; 
2. Promover a constante 
avaliação do desempenho 
dos equipamentos 
adquiridos; 
3. Ampliar a discussão sobre 
o tema. 
 
 
 
 
 

Meta Alcançada 
- A FURG evoluiu no propósito de 
aquisição de equipamentos obedecendo 
padronização na busca de redução dos 
custos de manutenção. 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

82. Promover 
melhorias na 
infraestrutura do 
Campus da 
Saúde. 

5. Melhorar a 
infraestrutura de 
laboratórios, salas de 
aula, salas de 
permanência, auditórios, 
bibliotecas e demais 
espaços administrativos. 

23 PROINFRA 

PROPLAD 
HU 
Unidades 
Acadêmicas da 
Área da Saúde 

1. Concluir as seguintes 
obras e reformas: 
- Centro Obstétrico; 
- Maternidade e Lactário; 
- Almoxarifado; 
- Imagenologia; 
- CME; 
- Lavanderia; 
- Centro Cirúrgico; 
- Ala de Internação e 
Ambulatórios; 
- Laboratório de Análises 
Clínicas; 
- Consultórios do SPA; 
- Morgue; 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Com relação à ação 1, foram concluídas as 
obras do Almoxarifado, Maternidade e 
Lactário, Lavanderia e Morgue, as demais 
obras e reformas tem previsão de conclusão 
no ano de 2013; 
- Com relação à ação 2, foi dado sequência 
ao andamento da obra e a previsão para 
término no ano de 2014; 
- Com relação à ação 3, todos os projetos 
foram desenvolvidos e todas as empresas 
forma contratadas em 2012. 

2. Dar seqüência a 
construção do novo prédio 
da área acadêmica da saúde; 
(FAMED  EEnf); 
3. Projetar, licitar e contratar 
as seguintes obras: 
- Climatização do CME e 
bloco cirúrgico; 
- Reforma da UTI Geral; 
- Reforma da Ala Verde; 
- Reforma da Ala Rosa; 
- Obras de estacionamento 
do entorno do HU e 
implantação do PPCI; 
- Ampliação do HU (prédio 
4 pavimentos); 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

83. Promover 
melhorias nas 
instalações 
físicas e 
funcionais do 
Campus Santo 
Antônio da 
Patrulha. 

5. Melhorar a 
infraestrutura de 
laboratórios, salas de 
aula, salas de 
permanência, auditórios, 
bibliotecas e demais 
espaços administrativos. 

23 PROINFRA 

PROPLAD 1. Concluir as obras do 
telhado e do espaço de 
alimentação (Barão do Caí); 
2. Elaborar obras, projetas e 
licitar obras que envolvem a 
segurança do campus 
(iluminação e cercamento da 
área) (Barão do Caí); 
3. Concluir as obras do 
Centro Tecnológico de 
Santo Antonio da Patrulha 
junto ao novo campus. 

Meta Alcançada 
- Foi concluída a obra do espaço de 
alimentação; 
- Foi assinado, em dezembro, o contrato 
para a iluminação e cercamento da área do 
campus. 
- Foi concluída a obra do  Centro 
Tecnológico de Santo Antônio da Patrulha. 

 

84. Promover 
melhorias nas 
instalações 
físicas e 
funcionais do 
Campus Santa 
Vitória do 
Palmar. 

5. Melhorar a 
infraestrutura de 
laboratórios, salas de 
aula, salas de 
permanência, auditórios, 
bibliotecas e demais 
espaços administrativos. 

23 PROINFRA 

PROPLAD 1. Promover obras de 
fechamento da área do 
campus; 
2. Construir o Pavilhão de 
sala de aula; 
3. Construir o laboratório 
LATUR. 
4. Projetar e licitar as obras 
de infraestrutura e 
mobilidade no campus. 

Meta Alcançada 
- Foram concluídas as obras de fechamento 
do campus, prédios de salas de aula e do 
prédio do Laboratório de Turismo; 
- Foi licitado e contratado em dezembro as 
obras de infrastrutura e mobilidade do 
campus. 

85. Promover 
melhorias nas 
instalações 
físicas e 
funcionais do 
Campus São 
Lourenço do Sul. 

5. Melhorar a 
infraestrutura de 
laboratórios, salas de 
aula, salas de 
permanência, auditórios, 
bibliotecas e demais 
espaços administrativos. 

23 PROINFRA 

PROPLAD 1. Promover reformas no 
laboratório; 
2. Promove melhorias na 
rede elétrica; 
3. Construir salas de aula. 

Meta Alcançada 
- Foram concluídas as reformas no 
laboratório, na rede elétrica e construídas as 
salas de aula. 

86. Recuperar, 
adaptar e ampliar 
a infraestrutura 
física do Campus 
Carreiros. 

5. Melhorar a 
infraestrutura de 
laboratórios, salas de 
aula, salas de 
permanência, auditórios, 
bibliotecas e demais 
espaços administrativos. 

23 PROINFRA 

DIPLAN 
DOB 

01- Projetar, licitar e 
contratar empresa para 
construção e reformas dos 
seguintes prédios: 
- Ampliação do Proinfra; 
- Ampliação das salas de 
permanência e do 
laboratório de Liminologia; 
- Ampliação do CIDEC-Sul 
- Reformas na Secretaria do 

Meta Parcialmente Alcançada 
A ação 1 foi totalmente concluída. 
Na ação 2, restam como não concluídas as 
seguintes obras e reformas: 
- Etapas 1 e 2 do prédio do Centro de 
Ciências Computacionais; 
- segunda etapa do prédio da Escola de 
Química e Alimentos; 
- CENTECO  Escola de Engenharia (EE); 
- Expresão Gráfica  Escola de Engenharia 
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META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

IO, FADIR e NTI; 
- Reforma nos biotérios 
Central, do ICB e da 
FAMED; 
- Ampliação do Centro de 
Estudos, Oceanos e Clima  
IO; 
- Construção do Prédio da 
SECOM; 
- Obras de infraestrutura 
viária no total de sete, 
envolvendo estacionamento, 
calçadas e passarelas, 
ciclovias, pavimentação; 
acessos a prédios e 
bicicletário; 
- Construção do Laboratório 
de Metrologia E.E.; 
- Construção da casa do 
Estudante II; 
- Construção do pavilhão de 
salas de aula nº 5; 
- Construção da quadra 
poliesportiva junto ao 
CAIC; 
- Construção de duas sub-
estações C3 e EQA; 
- Ampliação da Educação 
Física, etapa 3  IE; 
- Construção do prédio nda 
PROPLAD; 
- Construção do prédio do 
Instituto de Letras e Artes; 
- Construção do Prédio 
Multiuso e refeitórios; 
- Reformas internas no 
CIDEC-Sul; 
- Parque Científico e 
Tecnológico do Mar 
OCEANTEC. 

(EE); 
- Prédio das Pró-Reitorias (PROGRAD, 
PRAE e PROEXC); 
- Primeira etapa do prédio do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação; 
- Dois laboratórios de informática e salas de 
permanência no IMEF; 
- Ginásio Poliesportivo; 
- Ampliação e reforma da secretaria da EE; 
- Segunda etapa do o ICHI; 
- Segunda etapa do prédio da Psicologia 
(ICHI); 
- Prédio do Arquivo Geral, Protocolo  
Correios; 
- Reforma do Auditório; 
- Prédio do NTI; 
- Observatório (IMEF); 
- Segunda etapa do prédio do ILA (Artes 
Visuais); 
- Reforma do CAIC II (ILA); 
- Duplicação da entrada principal e calçadas 
e ciclovia junto a Base Oceanográfica; 
- Central Analítica - EQA (CTINFRA); 
- Projeto de paisagismo e acesso externo  
CAIC I (Cerca viva); 
- Reforma do prédio da DCE; 
- Garagem de veículos junto a PU; 
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 2. Concluir as seguintes 
obras e reformas: 
- Etapas 1 e 2 do prédio do 
Centro de Ciências 
Computacionais; 
- segunda etapa do prédio da 
Escola de Química e 
Alimentos; 
- CENTECO  Escola de 
Engenharia (EE); 
- Expresão Gráfica  Escola 
de Engenharia (EE); 
- Ampliação do  Instituto de 
Ciências Biológicas; 
- Prédio das Pró-Reitorias 
(PROGRAD, PRAE e 
PROEXC); 
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 - Infraestrutura viária 
(acessos, estacionamentos, 
ampliação e vias); 
- Segunda etapa do prédio 
do curso de Educação 
Física; 
- Prédio da PROINFRA; 
- Prédio de salas de aula  
Pavilhão 3; 
- Primeira etapa do prédio 
do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação; 
- Prédio da PROGEP; 
- Prédio da CEU; 
- Prédio do Núcleo de Vídeo 
Conferência  Ead; 
- Prédio do Laboratório de 
Processamento da Anchoíta; 
- Prédio da EDGRAF; 
- Prédio do RU e Espaço de 
Convívio da Comunidade 
Universitária e Espaço da 
Cultura; 
- Dois laboratórios de 
informática e salas de 
permanência no IMEF; 
- Ginásio Poliesportivo; 
- Ampliação do prédio da 
Biblioteca Central; 
- Rede elétrica dos prédios 
novos da EE; 
- Ampliação e reforma da 
secretaria da EE; 
- Segunda etapa do o ICHI; 
- Segunda etapa do prédio 
da Psicologia (ICHI); 
- Prédio do Arquivo Geral, 
Protocolo  Correios; 
- Reforma do Auditório; 
- Prédio do NTI; 
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 - Observatório (IMEF); 
- Ampliar o estacionamento 
CIDEC; 
- Segunda etapa do prédio 
do ILA (Artes Visuais,); 
- Reforma do CAIC II 
(ILA); 
- Via de acesso pela Roberto 
Socoowski,  
- Duplicação da entrada 
principal e calçadas e 
ciclovia junto a Base 
Oceanográfica; 
 
- Infraestrutura elétrica, 
iluminação do anel; 
- Central Analítica - EQA 
(CTINFRA); 
- Projeto de paisagismo e 
acesso externo  CAIC I 
(Cerca viva); 
- Reforma do prédio da 
DCE; 
- Reforma do horto florestal. 
- Garagem de veículos junto 
a PU; 
 

 

87. Recuperar, 
adaptar e ampliar 
prédios e 
instalações em 
geral. 

5. Melhorar a 
infraestrutura de 
laboratórios, salas de 
aula, salas de 
permanência, auditórios, 
bibliotecas e demais 
espaços administrativos. 

23 PROINFRA 

PROPLAD 1. Construir CBP  EMA 
(CTINFRA); 
2. Promover reformas no 
prédio do SAJ e Livraria; 
3. Promover reformas no 
Complexo de Museus; 
4. Promover reformas no 
CCMar. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram concluídas a obra do CBP  EMA, 
e as reformas do CCMar e do Complexo de 
Museus; 
- As obras do SAJ e Livraria foram 
interrompidas tendo em vista a rescisão 
unilateral do contrato com a construtora, 
sendo necessária a elaboração de uma nova 
licitação 
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88. Promover 
conforto nas 
salas de aula  

6. Melhorar as condições 
ambientais e 
ergonômicas das salas de 
aula. 

23 PROGRAD 

PROPLAD 1. Adquirir novas cadeiras 
escolares. 
2. Adquirir projetores 
multimídia, telas de 
projeção e home theater. 

Meta Alcançada 
-Todas as salas de aula em que havia 
previsão de melhoria, as mesmas foram 
realizadas. 
 

89. Renovar a 
frota de veículos 
da Universidade. 

7. Ampliar e manter 
atualizada a frota de 
veículos e meios 
flutuantes. 

23 PROINFRA 

PROPLAD 
PU 

1. Adquirir novos veículos. Meta Alcançada 
-Foram adquiridos 27 veículos novos para a 
Universidade: 2 ambulâncias, 1 
microônibus, 1 ônibus, 1 pick up, 1 
caminhão, 1 empilhadeira e 20 veículos 
urbanos. 

90. Promover a 
constante 
manutenção das 
embarcações. 

7. Ampliar e manter 
atualizada a frota de 
veículos e meios 
flutuantes. 

23 PROINFRA 

PROPLAD 
 

1. Recuperar o Navio 
Oceanográfico; 
2. Recuperar a Lancha 
Oceanográfica Larus; 
3. Contratar empresas que 
garantam a manutenção 
mecânica, elétrica e 
hidráulica das embarcações; 
4. Contratar empresas para o 
fornecimento de mão de 
obra terceirizada; 
5. Contratar empresas para o 
fornecimento de gêneros 
alimentícios; 
6. Contratar empresas para o 
fornecimento de óleo 
lubrificante 

Meta Alcançada 
- Foi realizada manutenção dos geradores 
elétricos, do motor principal, da estrutura de 
madeira e fibra, dos sistemas elétrico e 
hidráulico, bem como a retificação do motor 
da Lancha Larus; 
- O navio retornou do estaleiro e se encontra 
em perfeitas condições de funcionamento; 
- Todas as contratações previstas nos itens 3 
a 6 foram efetivadas. 

91. Consolidar a 
infraestrutura do 
Centro de 
Microscopia 
Eletrônica da 
Zona Sul do Rio 
Grande do Sul - 
CEME-SUL 

10. Propiciar 
infraestrutura capaz de 
acolher equipamentos 
multiusuários. 

23; 29 
PROINFRA; 
PROPESP 

 1. Adquirir todos os 
equipamentos necessários; 
2. Promover a lotação de 
pessoal. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Todos os equipamentos previstos foram 
adquiridos; 
- Não foram liberadas as vagas de técnicos 
administrativos em educação, estando 
prevista sua liberação para o primeiro 
semestre de 2013. 
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Objetivo 4  Qualificar o sistema de vigilância e segurança nos espaços físicos 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

92. Dar 
sequência ao 
Programa de 
Segurança 
Pessoal e 
Patrimonial da 
Instituição. 

1. Consolidar a central de 
monitoramento 
eletrônico nos campi. 

24 PROINFRA 

PROPLAD 
PU 

1. Promover a contratação de 
empresas para 
monitoramento do sistema; 
2. Capacitar os vigilantes. 
3. Revisar todo o sistema de 
monitoramento. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foi contrata empresa para realização do 
monitoramento do sistema; 
- As ações 2 e 3 não foram concluídas no 
exercício de 2012 e sua conclusão está 
prevista para o primeiro trimestre de 2013. 

 
Objetivo 5  Qualificar o Sistema Integrado de Bibliotecas 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

93. Executar na 
íntegra a Ação 
de Governo 

Bibliográfico 
Destinado às 
Instituições de 
Ensino 

 

1. Qualificar o acervo. 

17 PROGRAD 

PROPLAD 
NTI 

1. Definir títulos e 
quantidades a serem 
adquiridos; 

Meta Alcançada 
- Foi promovido o processo licitatório de 
seleção das empresas e adquiridos 7.033 
exemplares. 

2. Promover processos de 
compra através do sistema de 
Registro de Preços. 

94. Qualificar e 
agilizar o 
serviço de 
atendimento ao 
público. 

3. Qualificar o sistema de 
atendimento aos 
usuários. 

17 PROGRAD 

PROPLAD 
PROINFRA 
PROPESP 

1. Adquirir micomputadores; 
2. Adquirir estantes para 
livros; 
3. Adquirir cadeiras fixas; 
4. Disponibilizar mobiliário 
em geral. 

Meta Alcançada 
Foram adquiridas para o SiB: 
- 55 estantes para livros; 
- 30 cadeiras fixas; 
- 69 armários tipo malex; 
- 2 condicionadores de ar; 
- 35 outros itens de mobiliário; 
- 20 microcomputadores. 

 
 
 

QUADRO RESUMO DE METAS 
Metas Alcançadas 70 
Metas Parcialmente Alcançadas 21 
Metas não Alcançadas 03 

Total 94 


