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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 
 

PLANO DE AÇÃO 2010 – COM RESULTADOS 
 
ÁREA I – ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
OBJETIVO 1 – Melhorar as condições do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

1. Dar continuidade ao processo 
de elaboração, reavaliação e 
implementação do PPP dos cursos 
de Graduação. 

1. Concluir e implementar o 
projeto político-pedagógico 
dos cursos de Graduação. 
 
 

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.  
- O processo de reavaliação do PPP dos cursos é 
contínuo e tem sido uma das temáticas em debate 
permanente no COMGRAD, incluindo a flexibilização 
curricular e as metodologias de ensino. 

2. Aprovar o PPP dos novos 
cursos de Graduação a serem 
implementados no âmbito do 
REUNI. 

2.  Dar continuidade ao 
processo de implementação 
das diretrizes curriculares, 
articulando-as aos projetos 
político-pedagógicos dos 
cursos e da Instituição, 
contemplando a realidade e as 
necessidades regionais. 

PROGRAD 
 

Comissões de criação 
dos novos cursos/ 
Unidades Acadêmicas/ 
PROGRAD  

1.     Elaborar o PPP dos cursos; 
2.    Analisar os PPP ( Comissão de Avaliação); 
3.    Encaminhar os PPP para o COEPEA. 
 

Meta Alcançada.  
- Cursos implementados em 2010, com PPP´s 
aprovados pelo COEPEA: 
Engenharia Bioquímica; 
Engenharia Civil Costeira e Portuária; 
Química Bacharelado; 
Tecnologia em Gestão Ambiental - RG; 
Tecnologia em Gestão Ambiental  - SLS; 
Turismo Binacional; 
Engenharia Mecânica Naval. 

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

3. Ampliar a política de 
estímulo para que as 
atividades de Pesquisa e 
Extensão sejam incorporadas 
à cultura de todos os Cursos 
da Universidade. 

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. 
- Esta meta deve ser contínua, considerando a 
relevância da integração entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
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4. levar  a qualidade do 
processo de ensino e de 
aprendizagem nos cursos de 
graduação. 

4.  Promover o efetivo 
envolvimento e 
comprometimento de todos os 
docentes com o ensino da 
graduação. 

PROGRAD Unidades Acadêmicas/ 
Coordenadores dos 
cursos de graduação 

1. Organizar ações de formação junto ao 
PROFOCAP. 

 

Meta Alcançada. 
- Foram realizados 5 encontros do PROFOCAP, 
conforme  planejado; 
- Manutenção do Laboratório de Ensino e Prática 
Docente (LEPD) para orientar e apoiar as atividades de 
estágio dos cursos de graduação; 
- Ampliação do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID; 
- Planejamento das ações do PROFOCAP para 2011; 
- Foram realizados 4 (quatro) Seminários de Avaliação 
das Licenciaturas da FURG. 

5. Incentivar e apoiar propostas 
de criação e implementação de 
novas tecnologias didático-
pedagógicas. PDI 2007/2010 -
PROGRAMA 5. 
 

6.  Desenvolver, apoiar e 
utilizar novas tecnologias 
didático-pedagógicas. 

PROGRAD/ 
PROPESP 

PROEXC 1. Oferecer cursos no âmbito do PROFOCAP; 
2. Incentivar a divulgação de novas tecnologias 

didático-pedagógicas; 
3. Disponibilizar condições de infra-estrutura 

para a criação e implementação de novas 
tecnologias didático-pedagógicas; 

4. Integrar as ações de EAD no contexto do 
ensino presencial; 

5. Instituir na FURG o Programa Institucional de 
Pós-Graduação REUNI de Assistência ao 
Ensino de Graduação e Educação Básica; 

6. Criar um Programa de Fomento a Projetos de 
Ensino que visem a implementação 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.   

Meta Alcançada.  
- Foram realizados 5 (cinco) encontros do PROFOCAP 
com palestras e mesas de debates, conforme  
planejado. 
 

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

7.  Realizar ações para a 
redução da evasão nos cursos 
de graduação. 

PROGRAD/ 
PROPLAD 

NTI/Coordenadores de 
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 . 
- A PROGRAD através do Comitê de Graduação 
desenvolveu no decorrer das atividades, ações que 
visam minimizar a evasão e a retenção dos acadêmicos, 
elaborando para tanto o Programa Institucional de 
Desenvolvimento do Estudante – PDE. Para o 
exercício de 2011 está prevista a realização de um 
trabalho estatístico para diagnóstico, acompanhamento 
e implementação de ações para redução dos índices de 
evasão.  
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7. Criar  metodologia para 
análise e acompanhamento do 
desempenho acadêmico dos 
estudantes. PDI 2007/2010-
PROGRAMA 2. 

8.  Ampliar iniciativas para o 
acompanhamento do 
desenvolvimento acadêmico 
dos estudantes. 

PROGRAD/ 
PROPLAD 

Coordenadores de 
Cursos/NTI 

1. Realizar pesquisa sobre o desempenho dos 
estudantes; 

2. Promover discussão envolvendo a CPA e DAI. 
 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- Durante os encontros do COMGRAD foi elaborado o 
Programa Institucional de Desenvolvimento do 
Estudante – PDE. Está previsto para o ano de 2011 a 
realização da pesquisa sobre desenvolvimento dos 
estudantes 
 

8. Criar sistema único de 
registro e acompanhamento dos 
estágios profissionalizantes dos 
estudantes da FURG. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 2. 

9. Definir política institucional 
de apoio aos estágios 
profissionalizantes, 
contemplando a prospecção de 
oportUnidades, agilização dos 
procedimentos formais 
internos, acompanhamento 
das atividades e preparação 
dos alunos para a participação 
nos processos de seleção. 

PROGRAD Coordenadores de 
Cursoss/PROEXC/NTI 

1. Discutir no Comitê de Graduação e no Comitê 
Estudantil; 

2. Discutir no Grupo Pangea; 
3. Manter atualizado o banco de registro dos 

estágios externos; 
4. Discutir com os professores responsáveis pelos 

estágios supervisionados; 
5. Realizar seminário para discussão dos estágios 

supervisionados das licenciaturas; 
6. Elaborar um documento com orientações e 

princípios básicos para os estágios 
profissionalizantes; 

7. Discutir no Comitê de Graduação. 

Meta Parcialmente Alcançada.  
- No 4º encontro do Comitê de Graduação 
(29/09/2010) foi discutido, entre outros assuntos, o 
Estágio Não-Obrigatório. 
O sistema de registro dos estágios foi desenvolvido, 
mas carece de ajustes que serão providenciados em 
2011. 

 
 

9. Apoiar ações e projetos 
voltados à formação acadêmica 
dos estudantes. PDI 2007/2010-
PROGRAMA 2. 

10. Intensificar os programas 
de apoio à formação 
acadêmica dos estudantes. 

 

PROGRAD Coordenadores de 
Cursos/ Unidades 
Acadêmicas/ Docentes/ 
Estudantes/ Comitê de 
Avaliação dos Grupos 
PET/PROEXC 

1. Criar um programa de apoio à formação 
acadêmica dos estudantes; 

2. Organizar grupos para elaboração de projetos 
visando à participação em editais que permitam 
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. 
- A realização da MPU, cujo enfoque foi o Ensino, 
contribuiu para a consolidação da meta, em especial 
com a palestra de encerramento com o Prof. Dr. 
Leandro Tessler, da UNICAMP; 
- Criação de 07 novos grupos PET: PET- Ciências 
Computacionais, PET- Psicologia, PET- Conexões de 
Saberes Estatísticos, PET- Conexões de Saberes 
Populares, PET- Conexões de Saberes - Santo Antônio 
da Patrulha, PET- Turismo – Santa Vitória do Palmar e 
PET- Gestão Ambiental - São Lourenço do Sul. 
- Participação nos Editais e programas de formação 
acadêmica, quais sejam: Programa de Licenciaturas 
Internacionais - PLI, Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência - PIBID, e do Programa de 
Consolidação das Licenciaturas - PRODOCÊNCIA. 

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

11. Desenvolver programas de 
apoio aos estagiários dos 
cursos de formação de 
professores. 

PROGRAD PROEXC/Coordena-
dores de Cursos/ 
Professores/ 
Supervisores de Está 
gio 

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 Alcançada. 
- Manutenção do Laboratório de Ensino e Prática 
Docente – LEPD resultado do PRODOCÊNCIA, com 
apoio ao desenvolvimento e consolidação dos estágios 
supervisionados dos cursos de licenciatura presenciais 
e à distancia; 
- Aprovação do Projeto Institucional no Edital do 
PRODOCÊNCIA 2011; 
- Ampliação do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID; 
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11. Criar banco de dados com 
informações sobre os egressos da 
FURG. 

12.  Estabelecer e implantar 
política de relacionamento 
com os egressos e suas 
entidades representativas. 

PROGRAD/ 
Coordenadores 

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 Alcançado. 
 

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

14.  Incentivar a implantação 
de programas de inclusão 
social e ações afirmativas. 

PROGRAD/ 
PROEXC 

PROPESP/Coordenado
res de Cursos/Unidades 
Acadêmicas 
 

1. Apoiar as ações do Núcleo de Estudos em 
Ações Inclusivas (NEAI/DECC/); 

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. 
- Manutenção do Programa de Ação Inclusiva - 
PROAI, instituído pela Resolução 019/2009 CONSUN, 
que prevê bonificação no Processo Seletivo para 
candidatos egressos do Ensino Público Fundamental e 
Médio, para candidatos autodeclarados negros e pardos 
e para candidatos portadores de deficiência, como 
também oferta de vagas específicas para indígenas. 
Realização do 2º Processo Seletivo específico para 
estudantes indígenas, em dezembro de 2010. 

 

OBJETIVO 2 – Adequar e expandir a oferta de vagas e de cursos de graduação 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

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

3. Criar as condições 
necessárias para a 
implantação de novos cursos 
de graduação, em particular os 
adequados às necessidades da 
região que atendam às 
demandas da sociedade. 

PROGRAD/ 
Comissão de 
Implantação do 
Curso 

COEPEA/PROPLAD/
Coordenadores de 
Cursos 

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

 

Meta Alcançada. 
- No Processo Seletivo de 2010 foram ofertadas 2361 
vagas na graduação, aumentando em 305 vagas. Este 
crescimento deve-se à oferta de 07 novos cursos de 
graduação e ao aumento de vagas em 02 cursos já 
existentes. 
- No Processo Seletivo 2011, através do SiSU, foram 
ofertadas 2439 vagas, representando um aumento de 78 
vagas com relação ao ano anterior, devido ao aumento 
de vagas em 08 cursos existentes. 
- Também foram realizados dois processos seletivos 
específicos para estudantes uruguaios ao curso de 
Turismo Binacional e para estudantes indígenas na 
FURG. 

 
 

ÁREA ll – ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

OBJETIVO 1 – Qualificar os programas de Pós-Graduação 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

14. Aprimorar o sistema 
integrado de informações da pós-
graduação. PDI 2007/2010- 
PROGRAMA 8. 

3.  Criar um sistema de 
informações da pós-
graduação integrado ao da 
Universidade. 
 

PROPESP NTI/Coordenadores de 
Pós-Graduação 

1. Ajustar o programa computacional para gestão 
da pós-graduação. 
 

Meta Alcançada. 
- O sistema de gerenciamento eletrônico está 
implantado e vem sendo continuamente aperfeiçoado 

15. Elaborar normas para o 
sistema de avaliação dos cursos de 
pós-graduação Lato Sensu. 

4.  Criar Programa de 
avaliação dos cursos de pós-
graduação Lato Sensu. 

PROPESP COLASE/Coordena-
dores 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 Alcançada. 
- A comissão foi criada e definiu princípios 
norteadores da avaliação, mas a discussão no 
COLASE ainda não foi concluída 
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16. Dar continuidade aos 
projetos de integração da pós-
graduação com a graduação para a 
melhoria do ensino de graduação. 

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

PROPESP e 
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 e Educação Básica; 

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. 
- O Programa Institucional de bolsas de pós-
graduação no âmbito do REUNI foi mantido e 
ampliado, passando a atender também ao pós-
doutorado. A articulação com a graduação foi 
reforçada pela integração deste programa com o 
Programa de Desenvolvimento do Estudante (PDE-
FURG). 

 
 

 
OBJETIVO 2 – Ampliar a Oferta de Programas de Pós-Graduação 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

17. Criar três  novos cursos de 
pós-graduação Stricto Sensu . 
 
 

1.  Desenvolver projetos 
institucionais e/ou 
interinstitucionais que levem 
à implantação de novos 
cursos de pós-graduação 
Stricto Sensu, em particular 
os adequados às 
necessidades da região e os 
que promovam a integração 
de diferentes áreas do 
conhecimento. 

PROPESP Coordenadores de Pós-
Graduação e Unidades 
Acadêmicas envolvidos 

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. 
- As ações 1 a 4 foram realizadas e dois novos cursos 
foram criados (Doutorado em Ciências da Saúde e 
Mestrado Profissionalizante em Matemática). O 
mestrado em Educação está em diligência na CAPES 
e ainda pode ser aprovado para início em 2011.  

18. Elaborar propostas de seis 
novos cursos de pós-graduação 
Stricto Sensu.  
 

1.  Desenvolver projetos 
institucionais e/ou 
interinstitucionais que levem 
à implantação de novos 
cursos de pós-graduação 
Stricto Sensu, em particular 
os adequados às 
necessidades da região e os 
que promovam a integração 
de diferentes áreas do 
conhecimento. 

PROPESP Unidades Acadêmicas 
envolvidos 

1. Articular grupos de docentes com potencial 
para criação dos cursos de pós-graduação; 

2. Apoiar a elaboração das propostas. 
 

Meta Alcançada. 
- Foram encaminhadas propostas de seis novos cursos 
de pós-graduação: Mestrado em Administração, 
Economia,  Linguagem, Educação e Cultura, 
Educação e doutorado em Química e Ciências da 
Saúde. 

19. Criar quatro novos cursos de 
pós-graduação Lato Sensu. 

2.  Criar novos cursos de 
pós-graduação lato sensu, 
em particular os adequados 
às necessidades da região e 
os que promovam a 
integração de diferentes 
áreas do conhecimento, 
como forma de promover a 
educação continuada e 
impulsionar o surgimento de 
cursos de pós-graduação 
stricto sensu.. 

PROPESP Unidades Acadêmicas 
envolvidos 

1. Aprovar nos colegiados dos Unidades 
Acadêmicas envolvidos; 

2. Aprovar as propostas no Comitê de Pós-
Graduação; 

3. Aprovar a criação dos cursos no COEPEA. 
 

Meta Alcançada. 
- Foram criados os cursos de especialização a 
distância Ensino de Sociologia e Ciências da 
Informação, bem como os cursos presenciais de 
Engenharia Naval, Engenharia de Planejamento e 
Engenharia de Campo.  
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20. Elaborar propostas de 4 
novos cursos de pós-graduação 
Lato Sensu. 

2.  Criar novos cursos de 
pós-graduação lato sensu, 
em particular os adequados 
às necessidades da região e 
os que promovam a 
integração de diferentes 
áreas do conhecimento, 
como forma de promover a 
educação continuada e 
impulsionar o surgimento de 
cursos de pós-graduação 
stricto sensu. 

PROPESP Unidades Acadêmicas 
envolvidos 

1. Identificar novos grupos de docentes com 
potencial para criação de cursos de pós-
graduação; 

2. Apoiar a elaboração das propostas. 

Meta Alcançada. 
- Todas 4 propostas elaboradas foram aprovadas. 
 

 

21. Dotar a PROPESP de 
recursos financeiros que 
viabilizem o oferecimento de 
cursos de pós-graduação Lato 
Sensu sem necessidade de 
cobrança por parte dos alunos. 

2.  Criar novos cursos de 
pós-graduação lato sensu, 
em particular os adequados 
às necessidades da região e 
os que promovam a 
integração de diferentes 
áreas do conhecimento, 
como forma de promover a 
educação continuada e 
impulsionar o surgimento de 
cursos de pós-graduação 
stricto sensu. 

PROPESP PROPLAD 1. Levantar a demanda dos cursos; 
2. Disponibilizar os recursos necessários para 

cada curso. 
 

Meta Alcançada. 
- Na proposta do orçamento interno de 2010 está 
atividade foi contemplada com R$ 40.000,00. 

 

ÁREA III – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

OBJETIVO 1 – Desenvolver a educação à distância 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

22. Elaborar propostas de novos 
cursos de pós-graduação Lato 
Sensu e graduação a distância. 

 

4.  Estabelecer 
procedimentos visando 
ampliar a participação da 
Universidade na educação a 
distância. 

SEAD PROGRAD/ 
PROPESP/Unidades 
Acadêmicas/ 
Coordenadores de 
Cursos 

1. Identificar novos grupos com potencial para 
criação de cursos de graduação e pós-
graduação; 

2. Apoiar a elaboração das propostas dos cursos:  
História do Rio Grande do Sul, Matemática e  
Educação de Jovens e Adultos. 

Meta Alcançada. 
Foram oferecidos os seguintes cursos: 
- Educação em Direitos Humanos - especialização 
- Educação de Jovens e Adultos - especialização 
- Educação Ambiental - aperfeiçoamento 
- Gênero e Diversidade na Escola- aperfeiçoamento 
- Formação de Professores Mediadores de Leitura-
extensão. 
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ÁREA IV – PESQUISA 
 
OBJETIVO 1 – Promover as atividades de pesquisa em todas as áreas do conhecimento 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

23. Aperfeiçoar o sistema 
informatizado de cadastro dos 
projetos de pesquisa e da produção 
científica na Universidade. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 8. 

9. Implantar um sistema 
integrado de informações de 
pesquisa, integrado ao da 
Universidade e a base de 
dados do CNPq. 

PROPESP NTI  1. Melhorar o programa computacional para 
cadastro de projetos de pesquisa; 

2. Inserir na planilha eletrônica espaço específico 
para apresentação de relatório conclusivo das 
pesquisas. 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- Embora o sistema não tenha sido alterado, a 
PROPESP avançou no entendimento com o NTI no 
formato do novo sistema de cadastramento de 
projetos, que deve estar operacional até junho. 

24. Ampliar o número de 
equipamentos no Programa de 
Compartilhamento de 
Equipamentos Multiusuários. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 14. 

14. Consolidar 
programa de 
compartilhament
o de 
equipamentos 
multiusuários. 

 

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 de mais 
equipamentos; 

3. Ampliar o Comitê Gestor do ProCEM. 

Meta Alcançada. 
- O PROCEM foi ampliado com. equipamentos 
adquiridos pelo edital Pró-equipamentos/CAPES e 
CT-Infra/FINEP. 

25. Estimular a criação de 
grupos temáticos de pesquisa. 

3. Desenvolver ações 
facilitadoras para as 
atividades dos grupos de 
pesquisa da Universidade e 
atuação em redes 
institucionais e/ou 
interinstitucionais. 

PROPESP Unidades Acadêmicas 1. Definir áreas temáticas estratégicas de 
pesquisa multidisciplinar; 

2. Promover reuniões com os pesquisadores de 
diferentes áreas, mas com convergência 
temática de pesquisa; 

3. Estruturar os novos grupos temáticos.  

Meta Alcançada. 
- Foi realizado o VIII encontro de grupos de pesquisa 
da FURG em 2010 e foi definida uma nova prática de 
realização dos mesmos a partir de 2011. 

 

ÁREA V – EXTENSÃO 
 

OBJETIVO 1 – Ampliar a integração entre a Universidade e a Sociedade 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

26. Consolidar o Fórum 
Permanente Universidade/ 
Sociedade. 

1.  Consolidar o Fórum 
Universidade-Sociedade 
com a finalidade de 
acompanhar e contribuir 
com o desempenho da 
FURG, além de debater 
temas relacionados ao 
desenvolvimento local e 
regional. 
 

Reitoria/PROEXC Conselhos/Comitê de 
Extensão 

1. Divulgar, interna e externamente, a proposta 
de integração Universidade/Sociedade da 
FURG através dos meios de comunicação, dos 
Comitês de Extensão e Científico e dos 
Conselhos Superiores; 

2. Promover ampla discussão com a comunidade 
universitária, local e regional sobre o papel do 
Fórum; 

3. Elaborar estrutura de organização do Fórum; 
4. Realizar a reuniões do Fórum Permanente 

Universidade/Sociedade; 
5. Desenvolver atividades conjuntas 

Universidade/Comunidade. 

Meta Alcançada. 
- O Fórum foi consolidado como um Conselho da 
Universidade (Conselho de Integração Universidade-
Sociedade – CIUS), constituído por representantes de 
diferentes segmentos da sociedade.  Além da 
realização de duas reuniões ordinárias anuais, há 
representantes do CIUS no Conselho Universitário e 
Comitê de Extensão, bem como em Comissões da 
Universidade, a exemplo da Comissão de Auto-
avaliação Institucional e o Comitê Assessor de 
Planejamento. 
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27. Criar uma incubadora de 
base tecnológica. 

2.  Incentivar ações que 
visem à maior aproximação 
e à manutenção de relações 
com instituições públicas, 
privadas e organizações 
não-governamentais, 
privilegiando a solução de 
problemas comunitários. 

PROPESP/PROEX
C 

Unidades Acadêmicas/ 
PROPLAD 

1. Atualizar a proposta de criação da incubadora 
de base tecnológica; 

2. Enviar a proposta da Tecnópole Rio Grande 
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 do Oceantec, Parque 
Científico e Tecnológico do Mar, credenciado pelo 
Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos. O 
projeto foi encaminhado ao BNDES e ao Governo 
Estadual, visando à captação de recursos para a sua 
implantação. A incubadora está contemplada neste 
projeto e as suas regras de funcionamento estão em 
fase final de preparação. 

28. Participar do 28º  Seminário 
de Extensão Universitária da 
Região Sul (SEURS). (Ligado a 
meta 6 de Políticas de Extensão 
Universitária  do REUNI). 

2.  Incentivar ações que 
visem a maior aproximação 
e a manutenção de relações 
com instituições públicas e 
privadas e organizações não 
governamentais, 
privilegiando a solução de 
problemas comunitários.  

PROEXC Comitê de Extensão 1. Divulgar o 28º 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. 
- Foram realizadas a divulgação do seminário, 
inscrição de trabalhos e seleção desses pelo Comitê de 
Extensão.  
Coordenadores e estudantes dos 25 trabalhos 
selecionadas participaram do evento em 
Florianópolis. 

29. Criar um programa de 
divulgação e popularização 
científica na FURG TV. 

3.  Dar maior divulgação 
aos resultados alcançados 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, como 
forma de oferecer à 
sociedade os benefícios 
decorrentes. 

PROPESP/ 
PROEXC 

Unidades Acadêmicas/ 
FURG TV 

1. Readequar a proposta de organização do 
programa de TV; 

2. Buscar recursos para a divulgação científica 
junto ao CNPq e ao MCT; 

3. Organizar o programa piloto. 

Meta Alcançada. 
- Foi criado o Programa Ciência e Sociedade, que foi 
veiculado na FURG TV nos anos de 2009/2010. 

30. Realizar a 9ª MPU. 
 
 
 
 
 

3.  Dar maior divulgação 
aos resultados alcançados 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, como 
forma de oferecer à 
sociedade os benefícios 
decorrentes. 

PROPESP/ 
PROEXC/ 
PROGRAD 

PROPLAD/ 
Unidades Acadêmicas/ 
Coordenadores 

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 9ª MPU foi realizada no período de 19  a 22 de 
outubro de 2010, com o tema “A Universidade no 
Universo da Cidade”. 
Estruturou-se a comissão organizadora com 
representantes das Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa 
e Pós-Graduação e Extensão, do Comitê de Extensão, 
da SEaD e dos Discentes, a qual foi responsável pela 
programação e execução do evento.  
Apresentou-se projeto para apoio financeiro junto ao 
CNPq e à FAPERGS, no entanto não foi efetivado. 
Inscreveram-se na Mostra 1858 estudantes, tendo sido 
apresentados 1265  trabalhos acadêmicos na forma de 
comunicação oral e pôster (689 de iniciação 
científica, 161 de extensão, 184 de ensino, 11 de 
inovação científico-tecnológica e 220 de pós-
graduação). 
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31. Dar continuidade a 
divulgação das iniciativas e ações 
institucionais. 

3.  Dar maior divulgação 
aos resultados alcançados 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, 
oferecendo à sociedade os 
benefícios delas 
decorrentes. 

Reitoria/ACS 
 

Pró-Reitorias/ Órgãos 
Suplementares/ 
Coordenadores/ 
Unidades Acadêmicas/ 
Rádio/ FURG TV 

1. Manter atualizada as páginas da PROEXC; 
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. Elaborar folder Institucional; 
6. Incentivar e apoiar as ações desenvolvidas pelo 

NUME; 
7. Divulgar editais que envolvam as atividades de 

extensão. 

Meta Alcançada. 
- No decorrer do ano de 2010 foram realizadas todas as 
ações previstas. 

32. Criar plataforma on-line para 
registro dos projetos de extensão. 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 8. 

4.  Implantar um sistema de 
informações, integrado ao 
da Universidade. 

PROEXC Comitê de Extensão/ 
NTI 

1. Recompor e fortalecer a Comissão de Programas 
e Projetos do Comitê de Extensão; 

2. Adaptar os formulários de ações e relatórios 
da extensão; 

3. Elaborar um manual para facilitar o 
preenchimento dos novos formulários; 

4. Implantar o sistema de cadastro das ações de 
extensão e registro da produção. 

Meta Alcançada 
- O Comitê de Extensão passou por uma 
reestruturação, tendo sido recomposto por eleição 
para representação de áreas temáticas da extensão.  
Com a criação do SIGProj a Universidade passou a 
dispor de um sistema que permite o registro e 
acompanhamento de todos as ações de extensão on-
line, incluindo seus relatórios. 
Foi criado um manual “passo-a-passo” e realizados 
encontros para capacitação aos usuários do SIGProj. 

33. Apoiar e criar Projetos de 
Desenvolvimento Comunitário 
Integrado.  

5.  Fomentar projetos de 
extensão que visem a 
atender às demandas da 
comuSIBade. 
 
 

PROEXC/PRAE 
 

Comitê de Extensão/ 
Fórum 
Universidade/Socieda
de. 

1. Divulgar editais do Projeto Rondon; 
2. Apoiar propostas da Universidade para 

atender os editais do Projeto Rondon; 
3. Desenvolver projeto social nos bairros de Rio 

Grande como forma de inserção de acadêmicos 
em ações sociais. 

Meta Alcançada. 
- Em 2010, participou do Projeto Rondon uma equipe 
da Universidade na Expedição Mamoré, em Alagoas. 
Foi dada continuidade ao Programa TEIAS – 
Trabalho Extensionista de Integração e Ação Social, 
que visa desenvolver ações sociais nos bairros de Rio 
Grande, por maio da formação em educação popular e 
teatro fórum a estudantes e servidores da 
Universidade. 

34. Manter as ações de extensão 
já desenvolvidas pelo CAIC. 
 
 

5.  Fomentar projetos de 
extensão que visem a 
atender às demandas da 
comunidade. 

CAIC PROEXC/SMEC/ 
PMRG/EENF 
 

1. Realizar atividades através dos seguintes 
projetos: 
- Disponibilizar ao alunos uniformes padrão 
completos; 
- Saúde e Sexualidade no Espaço Escolar: Um 
Enfoque Social e Pedagógico; 
- Atuação da Equipe de Saúde na Profilaxia da 
Cárie; 
- Equipe do CAIC no combate às Doenças 
Parasitárias; 
- Orientação Social a Alunos e Familiares;  
- Oficina de Sensibilização – Um Olhar para o 
Corpo da Mulher; 
- Oficina de Artesanato; 
- De Volta a Escola; 
- Acreditar é Investir; 
- Coral do CAIC; 
- Dançar é Viver; 

Meta Alcançada. 
- Todas as ações previstas foram desenvolvidas. 
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- Oficina de Arte e Reciclagem; 
- Repensando a Prática Pedagógica na Pré – 
Escola e no Ensino Fundamental – Uma 
Proposta de Formação Continuada para os 
Professores do CAIC; 
- O Semeador; 
- Oficina de Desenho e Serigrafia. 

 
OBJETIVO 3 – Promover e estimular as manifestações artístico-culturais e esportivas 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

35. Realizar a 8ª Mostra Cultural 
da FURG. 
 
 

3.  Fomentar a produção 
artística local e regional. 

PROEXC / NAC FURG TV / PU/RÁDIO 
UNIVERSIDADE/ 
ACS 

1. Criar comissão com coordenadores de projetos 
de Extensão na área da cultura para montagem 
do projeto; 

2. Elaborar o programa; 
3. Divulgar o projeto junto à comunidade 

universitária; 
4. Realizar as inscrições; 
5. Emitir os Certificados de participação; 
6. Incluir os resultados no banco de dados de 

talentos do NAC. 

Meta Alcançada. 
- Todas as atividades foram realizadas durante o 
Geribanda – Movimento de Arte e Cultura na FURG. 

36. Realizar o Festival de Arte e 
Cultura – música, dança, teatro e 
artes visuais - com o envolvimento 
dos segmentos culturais da FURG e 
da Região. 
 
 

3.  Fomentar a produção 
artística local e regional. 

PROEXC ILA/ FURG TV/  
PREFEITURA 
UNIVERSITÁRIA/ 
FURG FM/  ACS. 

1. Convidar envolvidos em projetos culturais da 
FURG e entidades culturais do município para 
colher sugestões na elaboração do Projeto; 

2. Criar comissão de apoio para desenvolver as 
atividades propostas; 

3. Elaborar o programa; 
4. Divulgar o projeto na FURG, em outras 

universidades e em entidades culturais; 
5. Realizar as inscrições on-line; 
6. Executar o Evento; 
7. Emitir os Certificados de participação; 
8. Emitir relatório com resultados no banco de 

dados de talentos do NAC. 

Meta Alcançada. 
- Foi realizado o 3º Geribanda – Movimento de Arte e 
Cultura na FURG, no período de 1 a 4 de dezembro de 
2010 com uma mostra cultural da comunidade 
universitária, da Rede de Pontos de Cultura gerenciada 
pela FURG (16 entidades culturais da sociedade civil de 
14 de diferentes municípios das regiões Sul e Centro-Sul 
do RS) e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
do Rio Grande. 

37. Realizar a 37ª Feira do Livro. 
 

4.  Promover e apoiar 
eventos artísticos e culturais 
como forma de ampliar o 
acesso da comunidade à arte 
e à cultura. 

PROEXC//NAC EDGRAF/ FURG TV / 
FURG FM / PU / ACS / 
NUME 

1. Estruturar a comissão organizadora; 
2. Elaborar o projeto; 
3. Captar os recursos necessários; 
4. Divulgar a 37ª Feira do Livro para a comunidade 

em geral; 
5. Contratar serviços de apoio.  

Meta Alcançada. 
- Todas as atividades foram realizadas. 
A Feira aconteceu no período de 26 de janeiro a 7 de 
fevereiro de 2010, com o patrocínio da Petrobrás. O 
público visitante foi de cerca de 100 mil pessoas e foram 
comercializados mais de 30 mil livros. 
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OBJETIVO 4 – Ampliar oportunidades de acesso à Universidade 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

38. Incentivar os estudantes do 
CAIC a ingressarem no Ensino 
Integrado do IF/RS . 

1.  Oferecer aos estudantes 
do ensino básico, maiores 
informações sobre os cursos 
de educação profissional e 
de graduação da 
Universidade. 

PROEXC/CAIC IF/RS 1. Motivar os estudantes das turmas de 8ª série 
para o ingresso no IF/RS; 

2. Intensificar o acompanhamento dos estudantes 
na sala de aula; 

3. Oferecer curso intensivo preparatório para o 
teste de seleção; 

4. Viabilizar a estrutura para a inscrição dos 
estudantes no processo classificatório. 

Meta Alcançada. 
- Todos os estudantes da 8ª série tiveram a possibilidade 
de participar do curso preparatório oferecido em turno 
oposto ao da aula, assim como foi intensificado o 
trabalho das disciplinas de língua portuguesa e 
matemática no período regular de aulas. 

 

ÁREA VI – APOIO AO ESTUDANTE 
 
OBJETIVO 1 – Contribuir para a melhoria das condições de vida dos estudantes, visando ao seu desenvolvimento acadêmico 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

39. Ampliar ao Programa de 
Acolhida e Recepção aos Novos 
Estudantes dos cursos de 
graduação da FURG. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 3. 

1.  Ampliar o programa 
de acolhimento e 
recepção aos novos 
estudantes. 

PROEXC/PRAE/ 
PROGRAD 

Coordenadores/ 
Unidades Acadêmicas/ 
Diretórios Acadêmicos/ 
DCE/Casa do 
Estudante/Grupos PET. 

1. Promover reunião com todas as 
Coordenadores, CAES, 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, para 
discussão e novas sugestões; 

6. Avaliar o processo e iniciar a elaboração do 
projeto de acolhida 2011. 

Meta Alcançada. 
- A Semana de Acolhida 2010 ocorreu de 01/03 a 05/03 
com as seguintes atividades: 
- Reuniões com as Unidades Acadêmicas e elaboração 
da programação da semana de acolhida. 
- Confecção de 10.000 agendas acadêmicas distribuídas 
para os estudantes dos cursos de graduação, pós-
graduação e estudantes da universidade aberta do Brasil 
da FURG. 
- Recepção de calouros nas matrícula. 
- Divulgação das ações para a semana de acolhida. 
- Recepção dos estudantes na primeira semana seletiva 
com show de musica e violão nos intervalos. 
 
 

40. Promover melhorias na Casa 
do Estudante Universitário (CEU). 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 2. 

2.  Favorecer a 
permanência dos 
estudantes na 
Universidade por meio 
da Assistência 
Estudantil. 
3.  Oferecer condições 
adequadas de moradia 
às necessidades dos 
estudantes em 
condições de 
vulnerabilidade social. 

PROEXC/PROPLAD NAE/DAAE/PU 
 

1. Promover reuniões mensais com a diretoria da 
CEU; 

2. Ampliar o número de microcomputadores 
disponíveis; 

3. Ampliar o acesso à Internet; 
4. Adquirir mobiliário; 
5. Realizar oficinas mensais de integração; 
6. Efetuar o acompanhamento aos estudantes pelo 

Serviço Social; 
7. Disponibilizar rancho mensal para os 

moradores. 

Meta Alcançada. 
- Foram promovidas  reuniões periódicas bimestrais  com 
a diretoria da CEU. 
- Foram disponibilizados 20 microcomputadores para os 
alunos da CEU e PEC-G, 
- Foi ampliado o acesso à Internet; 
- Foi adquirido mobiliário – beliches, guarda roupas, 
mesas e cadeiras para as casas. 
- Foram realizadas oficinas de integração, meditação e 
apoio a esportes. 
- Foi efetuado o acompanhamento periódico e plantão 
semanal aos estudantes pelo Serviço Social, por pedagoga e 
psicóloga. 
-Foram entregues 12 ranchos para a alimentação dos 
estudantes. 
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41. Promover melhorias no 
serviço prestado pelo Restaurante 
Universitário. PDI 2007/2010-
PROGRAMA 2. 
 
 
 

2.  Favorecer a 
permanência dos 
estudantes na 
Universidade por meio 
da Assistência 
Estudantil. 
5.  Ampliar e qualificar 
os serviços de 
alimentação e 
transporte. 

PROEXC DAAE/PU/ 
PROPLAD 

1. Realizar pesquisa de satisfação; 
2. Promover reunião mensal com o arrendatário 

do RU; 
3. Fiscalizar a qualidade e atendimento. 
 

Meta Alcançada. 
- Foram realizadas pesquisas de satisfação periódicas. 
- Nas reuniões com o arrendatário foram programadas 
obras de adequação para fevereiro de 2010. 
- Reuniões semanais entre preposta (nutricionista) e 
fiscais de contrato; 
- Exposição do cardápio semanal na página da Internet da 
PRAE/FURG. 
- O número de alunos atendidos foi de 3765, refletindo 
um aumento de 1075 estudantes em relação a 2009. 
 

42. Promover melhorias no 
serviço prestado no subprograma 
de transporte. PDI 2007/2010-
PROGRAMA 2. 

5.  Ampliar e qualificar 
os serviços de 
alimentação e 
transporte. 

PROEXC  DAAE/PU 1. Ampliar o número de alunos atendidos pelo 
programa; 

2. Qualificar os serviços de transporte interno; 
3. Melhorar a interlocução com a SMSTT; 
4. Fiscalizar a qualidade e atendimento. 

Meta Alcançada. 
- O número de estudantes assistidos foi de 1207 
acadêmicos, refletindo em um aumento de 374 estudantes 
em relação à 2009. 
- Foram realizadas reuniões com a SMSTT para 
intensificar a quantidade de ônibus nos horários de pico. 
- Foram ajustados pela PU os horários de circulação 
interna do microônibus, em especial nos horários de pico 
para minimizar a superlotação. 

43. Ampliar o programa de 
formação acadêmica e profissional 
por meio do apoio pedagógico, 
social e psicológico. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 2. 
 
 

2.  Favorecer a 
permanência dos 
estudantes na 
universidade por meio 
da Assistência 
Estudantil. 
8.  Implementar  
políticas   de 
atendimento à saúde 
integral do estudante. 

PROEXC NAE/CEMPRE 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 SUPEST; 
6. Ampliar os projetos de apoio pedagógico nas 

áreas básicas em que os estudantes apresentem 
necessidades; 

7. Oferecer cursos básicos de línguas 
estrangeiras e inclusão digital; 

8. Ampliar o programa de apoio a participação 
em eventos acadêmicos-científicos e de 
representação estudantil; 

9. Apoio de infra-estrutura ao DCE, DAs e CAs, 
visando ampliar a participação estudantil; 

10. Fazer acompanhamento do desempenho 
acadêmico dos estudantes ligados aos 
subprogramas e estágios internos; 

11. Implantar o Programa Prevencionista e de 
Tratamento sobre Drogas para o Estudante da 
FURG; 

12. Ampliar o serviço de atendimento psicológico 
para os estudantes. 

Meta Alcançada. 
- Foi assinado contrato com empresa que irá 
disponibilizar assistentes sociais e pedagogas para auxílio 
na demanda de estudos sociais de estudantes com 
vulnerabilidade sócio-econômica. 
- funcionaram plantões de atendimento em todos os turnos 
durante a semana e aos sábados  para apoio pedagógico, 
psicológico e assistência. Social. Foram realizados 2860 
atendimentos de apoio social, 1868  psicológicos e 2524 
pedagógicos.  
- Foram realizadas 06 visitas domiciliares emergenciais. 
- A PRAE/SUPEST manteve atendimento das 8h ás 22h 
com agendamentos ou atendimentos emergenciais. 
- Os projetos de apoio pedagógico foram ampliados, 
tendo sido ofertados 05 cursos de línguas, sendo que o 
curso de inglês teve duas turmas em Rio Grande e uma 
turma no pólo de Santo Antônio da Patrulha, além de 
curso de informática e projeto com 45 bolsas de práticas 
alternativas de ensino, onde estudantes dos últimos anos 
auxiliaram os de anos iniciais. 
- No programa de apoio à participação de eventos, houve 
um aumento no valor das contribuições e em 2010, 357 
alunos receberam o auxílio. 
- Foi realizado o acompanhamento com assistente social, 
pedagogo e psicólogo dos estudantes que participaram 
dos subprogramas e dos estagiários internos. 
- Foi realizada palestra com auxílio do CENPRE na 
prevenção quanto ao uso de drogas e casos necessários 
foram encaminhados para tratamento. 
Foi disponibilizado atendimento com psicólogo clínico 
para casos encaminhados pelas unidades ou para 
estudantes que procuram apoio junto ao NAE, 
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qualificando significativamente o atendimento em saúde 
mental. Foram realizadas 1157consultas psicológicas 
individuais.  

44. Dar continuidade ao 
programa de atendimento à saúde 
física e mental dos acadêmicos. 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 2. 

8.  Implementar 
políticas de 
atendimento à saúde 
integral do estudante. 

PROEXC NAE/PROGEP 1. Continuar a oferecer atendimento de urgência 
em saúde física; 

2. Continuar a oferecer o serviço de assistência 
odontológica para os estudantes; 

3. Continuar a oferecer atendimento psicológico 
em psicoterapia breve; 

4. Realizar ações preventivas de saúde mental 
coletiva; 

5. Continuar a oferecer atendimento médico aos 
estudantes do CAIC. 

Meta Alcançada. 
- Foram realizados 1099 atendimentos odontológicos 
englobando consultas e procedimentos.  
- Foram ofertadas 2500 consultas com clínico geral, em 
convênio com a Unimed. 
- Foram disponibilizados, no período crítico de gripe 
H1N1, médicos para atendimento nos turnos manhã, tarde 
e noite  junto ao CAIC para atendimento aos estudantes 
que sentissem algum sintoma.  
- Foram disponibilizadas duas psicólogas clínicas além 
dos atendimento psicossociais e psicopedagógicos que já 
eram ofertados. 

 
 

OBJETIVO 2 – Promover a integração social e comunitária dos estudantes 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

45. Ampliar o programa de 
integração universitária e 
formação para a cidadania por 
meio do acesso a cultura, esporte, 
lazer e projetos sociais. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 2. 

1.   Humanizar 
a vivencia acadêmica 
por meio de iniciativas 
nas áreas social, 
artística, cultural e 
esportiva. 

PROEXC/DIPEST 
 

NAE/DCE/DAs/ 
Coordenadores 

1. Implantar o projeto inserção cidadã; 
2. Realizar o movimenta FURG; 
3. Oferecer oficinas de dança, teatro e música; 
4. Apoiar os grupos artísticos, protagonizados 

por estudantes, já existentes e fomentar a 
criação de novos; 

5. Apoiar as iniciativas esportivas dos 
estudantes; 

6. Organizar a primeira mostra de talentos 
universitários; 

7. Criar programa de apoio a organização de 
semanas acadêmicas e outros eventos 
estudantis; 

8. Apoiar os projetos de pré-vestibular 
gratuitos. 

Meta Alcançada. 
- As ações desenvolvidas foram consideradas satisfatórias 
pois envolveram a participação de professores, técnicos 
administrativos em Educação e estudantes nas ações 
propostas denotando a mobilização e interesse dos 
estudantes ao aderirem  às propostas divulgadas e 
realizadas. 
  
 
 

46. Criar ambientes de 
convivência no Campus Carreiros. 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 2. 
 

1. Humanizar a 
vivência acadêmica 
através de iniciativas 
nas áreas social, 
artística, cultural e 
esportiva. 
2.  Criar um espaço de 
comunicação para os 
estudantes.  
4.  Promover iniciativas 
que propiciem a 
convivência e o lazer 
nos campi. 

PROEXC PROPLAD/PU 1. Criar espaços para colocação de bancos e 
mesas; 

2. Colocar TV a cabo no Centro de 
Convivência. 

3. Projetar e contratar empresa para construção 
de espaço de convívio dos alunos e um novo 
RU 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- Foram colocados diversos bancos e mesas ampliando os 
espaços de convívio no Campus Carreiros; 
- Está previsto para o ano de 2011 a disponibilização de TV 
a cabo. 
- A construção do novo RU e do espaço de convívio dos 
alunos já encontra-se em andamento. 

 



Relatório de Gestão / Exercício 2010 

 122 

ÁREA VII – GESTÃO DE PESSOAS 
 
OBJETIVO 1 – Desenvolver iniciativas nas áreas comportamental e motivacional 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

47. Ampliar o atendimento de 
saúde dos servidores, atuando na 
prevenção de doenças a partir do 
exame médico periódico. (Etapa 
2).  

4.  Implementar 
política de atendimento 
à saúde integral dos 
servidores. 

PROGEP PROPLAD/ 
HU/CEMPRE/ 
Unidades 
Administrativas e 
Acadêmicas 

1. Dar continuidade ao exame médico 
periódico; 

2. Realizar campanhas focadas de prevenção 
contra doenças; 

3. Realizar campanha de vacinação contra a 
gripe; 

4. Desenvolver o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais; 

5. Contratar serviços (médicos e enfermeiros) 
para atuação na UAS; 

6. Promover a aquisição de vacinas no 1º 
trimestre e desenvolver campanha para 
aplicação no 2º trimestre; 

 

Meta Parcialmente Alcançada.  
- Através de convênio específico, foram realizados em 
uma 1ª Etapa os Exames Médicos Periódicos.  Os 
servidores selecionados estavam lotados no Hospital 
Universitário. Totalizaram os EMP 146 servidores e 82 
servidores realizaram de forma parcial; 
- Deu-se início a Campanha de Prevenção do Câncer 
Bucal. Consiste em avaliar os servidores em seu local de 
trabalho, realizando exames intra-orais para diagnóstico 
de alterações bucais. Em 2010, foram realizados 
aproximadamente 300 exames preventivos contra o 
câncer bucal.; 
- Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade 
associada a Influenza A (H1N1), a Unidade de 
Assistência ao Servidor – UAS, disponibilizou a 
vacinação contra o Vírus da Influenza A (H1N1). 
Aproximadamente foram realizadas 600 doses da vacina 
na comunidade universitária; 
- Através do Setor de Segurança e Saúde do Trabalho, 
deu-se continuidade as avaliações através de visitas 
técnicas ( previstas no PPRA ). Foram realizadas em 
2010, 112 visitas técnicas a maioria no Hospital 
Universitário; 
- Avaliações de solicitação de adicionais de risco 
(insalubridade, periculosidade e gratificação de RX. 
Foram realizadas aproximadamente 51 avaliações em 
2010; 
- Curso de capacitação em Segurança e Prevenção no 
Trabalho, para 25 servidores, com carga horária de 150 
horas; 
- Foram contratados: 01 médico do trabalho, 01 Médico 
especialista em Psiquiatria, 01 Odontólogo, 01 
Enfermeira do Trabalho, 01 Engenheira de segurança e  
01 Técnico em Segurança do Trabalho;  
- A Ação referente à aquisição de vacinas não foi 
realizada. 
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OBJETIVO 2 – Implantar o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

48. Dar continuidade o Plano de 
Desenvolvimento dos Integrantes 
da Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação. 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 4. 

Desenvolver a capacitação 
dos servidores, através do 
Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento através da: 
Promoção de iniciativas no 
Subprograma de 
Qualificação, baseado em 
ações de educação  formal, 
que visem dotar os 
servidores de conhecimentos, 
competências e habilidades 
que excedam a exigência do 
cargo. 
3 – Promoção de iniciativas 
no Subprograma de 
Aperfeiçoamento e 
Desenvolvimento, baseado 
em ações de educação não-
formal, que visem a atualizar 
e ampliar conhecimentos e 
habilidades e contribuir para 
o bem estar físico, psíquico e 
social dos servidores. 

PROGEP Reitoria/PROPESP/ 
PROEXC/PROPLAD/ 
PROGRAD  

1. Oferecer cursos presenciais e/ou à 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.  
- Considerando que tínhamos a previsão de capacitar 400 
servidores e conforme relatório de servidores atendidos, 
foram capacitados 799 servidores. 
- Foram autorizados liberação de horário para educação 
formal à 25 servidores e concedidos incentivo por 
conclusão de educação formal que excede a exigência do 
cargo à 57 servidores. 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVO 3 – Desenvolver a capacitação e formação pedagógica dos docentes 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

49. Dar continuidade o 
PROFOCAP. PDI 2007/2010-
PROGRAMA 5. 

1.  Implementar ações no 
Centro de Formação e 
Orientação Pedagógica. 
2. Estimular a permanente 
atualização profissional. 
3. Promover a integração dos 
docentes recém capacitados ou 
recém contratados às diversas 
atividades fins da 
Universidade. 

PROGRAD 
 

Unidades Acadêmicas 1. Levantar temas de interesse dos docentes; 
2. Organizar e realizar seminários; 
3. Oferecer cursos de formação. 

Meta Alcançada.  
- Foram realizados 5 (cinco) encontros do PROFOCAP 
com palestras e mesas de debates, conforme  planejado. 
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ÁREA VIII – INFRA-ESTRUTURA 
 
OBJETIVO 1 – Qualificar o sistema de bibliotecas 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

50. Executar na íntegra a Ação de 
Governo “Acervo Bibliográfico 
Destinado às Instituições de Ensino 
Superior”. PDI 2007/2010-
PROGRAMA 6. 

1.  Atualizar e ampliar o 
acervo, tanto em número de 
títulos como em número de 
exemplares. 

PROGRAD/SIB PROPLAD/NTI 1. Definir títulos e quantitativos a serem 
adquiridos; 

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

Meta Alcançada. 
- Foram adquiridos 12.173 exemplares de livros, com 
orçamento executado de R$ 250.000,00. 

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

3.  Adotar procedimentos 
para a melhoria constante do 
atendimento ao público. 

PROGRAD/SIB PROPLAD/ 
PROINFRA/PROPESP  

1. Adquirir 20 microcomputadores;  
2. Adquirir 50 estantes para livros; 
3. Adquirir 120 cadeiras fixas; 
4. Capacitar dois bibliotecários do SIB para 

utilização do Portal CAPES. 

Meta Alcançada. 
- Todos os equipamentos previstos foram adquiridos e o 
pessoal técnico capacitado. 
 
 

 
 

OBJETIVO 2 – Buscar a adequação permanente da infra-estrutura da Universidade 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

52. Dar continuidade a atualizar 
o Plano de Desenvolvimento 
Físico da Universidade. 

1.  Manter atualizado o Plano 
de Desenvolvimento Físico 
da Universidade. 

PROINFRA PROPLAD/Comissão 
nomeada para 
desenvolver a atividade 

1. Elaborar propostas de atualização dos 
respectivos Planos. 

 

Meta não Alcançada. 
 
 
 

53. Promover melhorias na infra-
estrutura do Campus da Saúde. 
PDI 2007/2010 - PROGRAMA 
10. 

2.  Intensificar esforços para 
a ampliação, modernização e 
manutenção da área física 
existente. 

PROINFRA PROPLAD/Hospital 
Universitário/ 
Unidades Acadêmicas 
da Área da Saúde 

1. Promover reformas e adequação do espaço 
físico da cozinha do HU; 

2. Ampliar a área do SPA (acesso, recepção, 
espera e abrigo da ambulância) e da cantina; 

3. Promover reformas nas salas de cirurgia e 
preparo do Biotério Central; 

4. Promover reformas no Laboratório de 
Microbactérias; 

5. Promover reformas no Almoxarifado, 
Morgue, NTI, Lixeiras e Depósito de 
Material de Limpeza; 

6. Concluir o  Centro Obstétrico; 
7. 7 Promover reforma da Maternidade e 

Lactário; 
8. Construção do novo Almoxarifado. 
 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- Itens 1,2,3,4, concluídos, demais itens estão todos em 
andamento. 
 
 
 

54. Promover melhorias nas 
instalações físicas e funcionais do 
Campus Santo Antonio da 
Patrulha.PDI 2007/2010-
PROGRAMA 10. 
 

 2. Intensificar esforços para 
a ampliação, modernização e 
manutenção da área física 
existente. 
7. Melhorar o sistema de 
vigilância e segurança nos 
campi e unidades isoladas. 

PROINFRA PROPLAD 1. Projetar e licitar o Centro Tecnológico – 
EQA; 

2. Adquirir mobiliário e equipamentos; 
3. Adquirir acervo bibliográfico. 
4. Reforma no telhado; 
5. Construção do bar; 
6. Instalação de central telefônica. 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- Itens 1, 2, 3 atendidos, os demais itens serão atendidos no 
primeiro semestre de 2011. 
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55. Promover melhorias nas 
instalações físicas e funcionais do 
Campus Santa Vitória do Palmar 
.PDI 2007/2010-PROGRAMA 10. 
 
 

 2. Intensificar esforços para 
a ampliação, modernização e 
manutenção da área física 
existente. 
7. Melhorar o sistema de 
vigilância e segurança nos 
campi e unidades isoladas. 

PROINFRA/ 
 

PROPLAD 1. Promover reforma dos prédios A e B; 
2. Promover obras de fechamento da área do 

Campus; 
3. Adquirir mobiliário, microcomputadores e 

impressoras. 
 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- A reforma dos dois prédios foi concluída, os 
equipamentos foram todos adquiridos e o cercamento da 
área encontra-se com projeto pronto para ser licitado em 
janeiro de 2011. 
 

56. Promover melhorias nas 
instalações físicas e funcionais do 
Campus São Lourenço do Sul .PDI 
2007/2010-PROGRAMA 10. 
 
 

 2. Intensificar esforços para 
a ampliação, modernização e 
manutenção da área física 
existente. 
7. Melhorar o sistema de 
vigilância e segurança nos 
campi e unidades isoladas. 

PROINFRA 
 

PROPLAD 1. Promover reformas de adequação dos espaço 
existentes; 

2. Adquirir mobiliários, microcomputadores e 
impressoras.    

 

Meta alcançada. 
- As reformas foram concluídas e todos os equipamentos 
adquiridos. 

57. Recuperar, adaptar e ampliar 
a infra-estrutura física do Campus 
Carreiros. PDI 2007/2010-
PROGRAMAS 10 e 12. 

2.  Intensificar esforços para 
a ampliação, modernização e 
manutenção da área física 
existente. 

Reitoria/ 
PROINFRA/ 
PROPLAD 

DIPLAN /DOB 1. Construir a 1ª etapa do prédio do ILA; 
2. Concluir o prédio da PROPLAD (almoxarifado 

e patrimônio) e monitoramento da vigilância 
eletrônica; 

3. Construir o pórtico de acesso; 
4. Concluir a obra do Espaço Ecumênico; 
5. Desenvolver projeto visando a ampliação e 

manutenção do prédio da ESANTAR; 
6. Concluir o pavilhão de Salas de aula – Pavilhão 

1; 
7. Construir o prédio do Centro de Ciências 

Computacionais; 
8. Construir a segunda etapa do prédio da Escola 

de Química e Alimentos 
9. Construir os prédios da Escola de Engenharia; 
10. Construir os prédios do Instituto de Ciências 

Biológicas; 
11. Construir o prédio das Pró-Reitorias 

(PROGRAD, PRAE, PROEXC e PROPESP); 
12. Executar diversas obras de infra-estrutura viária 

(acessos, estacionamentos, ampliação e vias); 
13. Construir a terceira etapa do prédio do Curso de 

Educação Física; 
14. Construir o prédio da PROINFRA; 
15. Construir prédio de salas de aula-  pavilhão 3; 
16. Construir o prédio do Instituto de Ciências 

Humanas e da informação (ICHI); 
17. Concluir o prédio do POLICAB II; 
18. Promover reformas e adequações no prédio da 

EAD (CAIC II); 
19. Concluir o prédio do laboratório de estudos de 

oceanos e clima; 
20. Concluir o prédio da Microscopia Eletrônica; 
21. Concluir o prédio da Psicologia; 
22. Promover reformas na secretaria do Instituto de 

Letras e Artes; 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- Itens 1, 2, 3, 4, 6, 17, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 34, 37, 38, 39e 40, concluídos.  
- Itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30,  31,  32, 
33,  35, 36 e 41, em andamento. 
- Item 5 previsto para 2011. 
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23. Promover reformas e adequações de espaços no 
ICEAC, IE, FADIR e ICHI. 

24. Ampliar o Laboratório de Zooplâncton; 
25. Ampliar o Laboratório de Crustáceos; 
26. Ampliar o Laboratório de Ictiologia; 
27. Projetar e licitar o prédio PROGEP 
28. Projetar e licitar o prédio CENTECO e da 

Expressão Gráfica – EE; 
29. Projetar , licitar  e construir o prédio da CEU; 
30. Projetar, licitar e construir o prédio do Núcleo de 

Vídeo Conferência – Ead 
31. Projetar , licitar  e construir o prédio de 

Laboratório de Processamento da Anchoita; 
32. Projetar, licitar e construir  o prédio EDGRAF; 
33. Projetar, licitar e construir  o prédio RU e 

Espaço de Convívio da Comunidade 
Universitária; 

34. Promover reformas e adequações de espaços no 
IMEF; 

35. Projetar, licitar e construir  2 laboratórios de 
informática e salas de permanência no IMEF; 

36. Construção do Ginásio Poliesportivo. 
37. Promover reforma dos banheiros em frente ao 

Restaurante Universitário; 
38. Promover reforma nos sanitários e instalação da 

plataforma elevatória no prédio 02; 
39. Promover instalação das subestações 15, 16, 17, 

18, 19,  20 e 22; 
40. Promover reforma no auditório do CIDEC-

SUL; 
41. Promover ampliação do prédio da Biblioteca 

Central. 
 

58. Recuperar, adaptar e ampliar 
prédios e instalações em geral. 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 10. 

2.  Intensificar esforços para 
a ampliação, modernização e 
manutenção da área física 
existente. 

PROINFRA PROPLAD 1. Executar obras  de ampliação junto a EMA.; 
2. Reformar os acessos do Complexo de Museus, 

contemplando  acessibilidade para portadores 
de necessidades especiais; 

3. Construir o prédio da reserva técnica junto ao 
Complexo de Museus. 
 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- A obra da EMA tem previsão de término no primeiro 
semestre de 2011, as demais estão concluídas. 

59.  Dar seqüência ao Programa 
de Segurança Pessoal e 
Patrimonial na Instituição. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 11. 

7.  Melhorar o sistema de 
vigilância e segurança nos 
campi e unidades isoladas. 

PROINFRA PROPLAD/PU 1. Promover a contratação de empreas  para 
monitoramento do sistema; 

2. Capacitar os vigilantes. 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- Resta ainda promover o processo licitatório para 
contratação das pessoas que atuarão no monitoramento do 
sistema. 
 

60.  Renovar a frota de veículos 
da Universidade. 

6.  Melhorar a infra-estrutura 
das unidades que dão suporte 
à gestão institucional. 

PROINFRA PROPLAD/PU 1. Adquirir oito veículos utilitários leves, para 
transporte de carga e de pessoas.. 

Meta Alcançada. 
- Todos os veículos previstos foram adquiridos. 
 

 
 



Relatório de Gestão / Exercício 2010 

 127 

OBJETIVO 3 – Melhorar os sistemas de comunicação e informação da Universidade 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

61.   Dar seqüência ao 
desenvolvimento de modelo de 
dados por área administrativa, 
ensino, pesquisa, extensão e 
hospitalar e desenvolver os novos 
sistemas. PDI 2007/2010-
PROGRAMA 8. 

2.  Estruturar, implantar e 
manter atualizado um 
sistema institucional de 
informações acadêmico-
administrativas. 

NTI Todas as Unidades 
vinculadas diretamente 
Reitoria 
 

1. Continuar a definição de uma proposta de 
modelo; 

2. Promover reuniões com os grupos de 
servidores envolvidos; 

3. Definir o sistemas; 
4. Projetar o sistema com a definição dos 

processos e formas de aplicação; 
5. Implantar o sistema. 
 

Meta Alcançada. 
Foram desenvolvidos os seguintes sistemas: 
-Sistema inteligente, que contempla informações gerais da 
FURG; 
- Sistema de Geração de Documentos - SEDOC; 
- Sistema de controle de viaturas e 
- Sistema para coleta de informações para capacitação de 
servidores. 
Todos os sistemas foram implantados com capacitação 
dos servidores envolvidos. 

62.  Reestruturar e melhorar a 
infra-estrutura dos serviços 
prestados pelo NTI. (Etapa Final). 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 8. 

2.  Estruturar, implantar e 
manter atualizado um 
sistema institucional de 
informações gerenciais. 
5.  Estimular e implementar 
de maneira disseminada o 
uso de software livre. 

NTI PROPLAD/PROGEP 1. Capacitar os usuários; 
2. Adquirir equipamentos de climatização; 
3. Adquirir microcomputadores e note books. 
. 

Meta Alcançada. 
- Todas as ações previstas foram realizadas. 

 

ÁREA IX – GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

OBJETIVO 1 – Manter a dinâmica de desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico da Instituição (PPP) 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

63. Discutir e elaborar o PPP e 
PDI conjuntamente, com visão de 
médio e longo prazo 

1.  Promover a avaliação 
permanente do PPP. 
2.  Incluir elementos do 
ensino, da pesquisa e da 
extensão ainda não 
contemplados no PPP. 
3.  Desenvolver ações que 
incentivem a participação da 
comuSIBade universitária no 
processo de implementação 
do PPP. 

PROGRAD/ 
PROPLAD 

Comitê Gestor de 
Planejamento, toda a 
comunidade 
universitária e 
comunidade externa 

1. Nomear Comitê Gestor de Planejamento; 
2. Ampliar a discussão através de seminários 

com todos os seguimentos de universidade e 
da sociedade; 

3. Submeter a proposta ao CONSUN. 
 

Meta Parcialmente Alcançada.  
- Durante o segundo semestre de 2010 forma realizados 
todos os seminários num total de 15. A conclusão dos 
trabalhos está prevista para o primeiro semestre de 2011. 

 

OBJETIVO 2 – Modernizar a estrutura funcional da Universidade 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

64.  Promover a discussão sobre 
o Regimento das Unidades 
Acadêmicas e da Reitoria 

1. Concluir a reforma do 
Regimento Geral da 
Universidade. 
2. Adequar a estrutura 
gerencial às diretrizes dos 
novos Estatuto e Regimento 
Geral. 

Reitoria CONSUN/Unidades 
Acadêmicas/ 
Coordenadores 

1. Promover a discussão dos temas; 
2. Encaminhar os resultados ao Conselho 

Universitário. 

Meta Alcançada. 
- O Regimento das Unidades Acadêmicas e da Reitoria foi 
aprovado no CONSUN. 
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OBJETIVO 3 – Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao planejamento e desenvolvimento institucionais 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

65.  Elaborar o Plano de 
Desenvolvimento do Hospital 
Universitário. 
 
 

4.  Elaborar e executar o 
Plano de Desenvolvimento 
do Hospital Universitário, 
vinculado ao Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional. 

Direção do HU PROPLAD/Unidades 
Acadêmicas e 
Administrativas 
ligadas ao HU. 

1. Criar o Comitê de Planejamento; 
2. Definir metodologia de trabalho; 
3. Elaborar proposta; 
4. Submeter o PDHU à aprovação do Conselho 

Diretor do HU e do Conselho Universitário. 

Meta Não Alcançada. 
- Esta atividade deve começar no ano de 2011. 

66. Dar continuidade à aplicação 
do Programa de Avaliação 
Institucional para o ano de 2010. 
PDI 2007/2010-PROGRAMA 13. 
 

5.  Ampliar e aprimorar o 
processo de avaliação 
institucional 

Reitoria/ 
CPA/PROPLAD  

Pró-Reitorias 1. Elaboração e Publicação do Relatório de 
Auto-Avaliação Institucional na página 
online do E-MEC. 

2. Capacitação das Comissões Internas de Auto-
Avaliação e Planejamento. 

3. Aplicação da primeira e segunda fases do 
programa de Avaliação Institucional. 

4. Realização da Avaliação Docente pelo 
Discente 2010. 

5. Realização de eleição para renovação parcial 
dos membros da CPA. 

6. Participação no Comitê de Planejamento com 
presença nos seminários da Administração, 
da Comunidade Externa e das unidades 
acadêmicas, visando a construção do 
Planejamento Estratégico da Universidade 
para o período 2011/2021. 

7. Sistematização dos resultados dos seminários 
da Administração , da Comunidade Externa, 
das unidades acadêmicas. 

8. Início da elaboração do Relatório de Auto-
Avaliação 2010. 
 

Meta Alcançada. 
Entre as principais atividades desenvolvidas pela Diretoria 
de Avaliação Institucional - DAI, no ano de 2010, 
destacam-se, acompanhamento dos processos de Avaliação 
Externa dos Cursos de Graduação. Acompanhamento dos 
procedimentos de inserção de dados dos cursos e da 
instituição no E-MEC. Realização de reuniões com a 
Comissão Própria de Avaliação – CPA, e renovação parcial 
da mesma. Realização da avaliação do Docente pelo 
Discente, atividade que integra o calendário de ações de 
caráter permanente desenvolvidas pela DAI.  
Em 2010 foi aprovado o Programa de Avaliação 
Institucional (Deliberação 054/2010 do COEPEA). Este 
programa contemplou um processo de auto-avaliação das 
unidades acadêmicas e administrativas que foi realizado 
durante o ano de 2010.  Este processo começou com a 
formação e capacitação de comissões internas de avaliação 
e planejamento, teve continuidade com a aplicação de 
instrumentos de pesquisa de opinião de docentes, discentes 
e servidores técnico-administrativos em educação cujos 
resultados foram analisados internamente em cada unidade. 
A seguir as mesmas unidades realizaram seminários 
internos onde identificaram fragilidades, potencialidades e 
propuseram ações, visando a melhoria dos seus 
procedimentos. Os relatórios destes seminários foram 
encaminhados à DAI que os encaminhou à CPA para 
ciência e aprovação. Também foi realizada, no âmbito da 
DAI, uma análise de componentes principais das respostas 
aos questionários organizadas globalmente, o que também 
foi submetido à CPA.  
A DAI também participou em 2010 dos trabalhos de 
elaboração do Projeto Pedagógico Institucional e do Plano 
de Desenvolvimento Institucional, que ainda estão em 
andamento. 
Finalizando, foi iniciada a elaboração do Relatório de 
Avaliação Institucional que está sendo submetido à CPA 
para posterior registro junto ao E-MEC. 

67.  Desenvolver uma nova 
rotina de procedimentos 
administrativos e acadêmicos. PDI 
2007/2010-PROGRAMA 8. 

6.  Estabelecer um plano de 
qualificação dos processos 
administrativos e da gestão 
acadêmica. 

Reitoria Pró-Reitorias/NTI 1. Nomear um grupo de trabalho; 
Promover estudo das melhorias necessárias 
nas rotinas administrativas e acadêmicas; 

Meta Não Alcançada. 
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OBJETIVO 5 – Qualificar a imagem institucional 

 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

68.  Elaborar um programa de 
marketing. 

1.  Criar um programa de 
marketing institucional. 

Reitoria Pró-Reitorias 1. Desenvolver um projeto de marketing da 
Instituição; 

2.  Adequar espaço físico junto à Reitoria; 
3.  Definir estratégias de produtos e serviços; 
4.  Registrar a marca (símbolo e sigla) da 

Universidade. 

Meta Não Alcançada. 

69.  Modernizar a estrutura de 
funcionamento da Rádio e TV. 
 
 

2.  Ampliar a atuação dos 
órgãos de comunicação da 
Universidade. 

PROEXC FURG TV/ FURG 
FM/PROPLAD/ 
Reitoria/  
TVE-RS/STV 

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 infra-estrutura adequada ao bom 
funcionamento da FURG FM e FURG TV. 

 

Meta Alcançada. 
Foram concretizadas as seguintes ações: 
-Troca do link entre o estúdio da rádio (campus cidade) e o 
transmissor (prédio da Câmara de Comércio); 
-Reforma e modernização da sala do transmissor da 
rádio (prédio da Câmara de Comércio); 
-Troca do gerador de estereo da rádio; 
-Aquisição de computadores para modernização dos 
sistemas de informática da TV e radio (programas de 
exibição e transmissões via web das emissoras); 
-Colocação de splits no estudio da rádio e na sala de 
transmissão da TV para melhora da qualidade de 
funcionamento dos equipamentos; 
-Aumento da presença de locução ao vivo na programação 
da rádio nos dias de semana; 
-Aquisição de câmeras de video novas e profissionais para 
a TV, proporcionando maior qualidade e profissionalismo 
nos trabalhos realizados; 
-Reforma em todo o sistema de cabeamento do estudio da 
rádio, proporcionando maior qualidade e confiabilidade nas 
transmissões e 
-Reforma no estudio da TV proporcionando novos cenários 
para a programação.  

70.  Fortalecer a política de 
comunicação social na Instituição. 

2.  Ampliar a atuação dos 
órgãos de comunicação da 
Universidade. 

Reitoria ACS/PROEXC/NTI 1. Manter a constante atualização da página 
eletrônica da FURG; 

2. Acompanhar e divulgar os eventos em que a 
FURG se faz representar. 

Meta Alcançada. 
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OBJETIVO 6 – Desenvolver projetos de grande vulto orientados para o desenvolvimento institucional e regional 

META ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

71.  Elaborar projetos para 
atuação do CIDEC-Sul. 

1.  Consolidar o CIDEC-SUL – 
Centro Integrado de 
Desenvolvimento Costeiro e 
Oceânico. 

Reitoria/Pró-
Reitorias 

Comitê 
Científico/Unidades 
Acadêmicas 

1. Buscar recursos financeiros para ampliação 
do prédio do CIDEC-Sul e aquisição de 
equipamentos necessários para as suas ações; 

2. Definir temas prioritários para atuação do 
CIDEC-Sul; 

3. Elaborar projetos multidisciplinares para 
atuação do CIDEC-Sul. 

Meta Alcançada. 
- Foi aprovado mais um projeto através do edital CT-INFRA 
– FINEP, que permitirá a realização de projetos 
multidisciplinares, com objetivo de desenvolvimento 
sustentável da região sul do Rio Grande do Sul.  
 

72.  Construir o projeto do 
Oceanário Brasil. 

5.  Projetar e construir o 
Oceanário Brasil – um 
Complexo Educacional, 
Científico Tecnológico e de 
Desenvolvimento Turístico do 
Sul do Brasil. 

Reitoria Pró-Reitorias 1. Implementar parcerias estratégicas com os 
poderes públicos em nível municipal, 
estadual e federal; 

2. Desenvolver o projeto geral de concepção e 
construções; 

3. Obter os licenciamentos ambientais; 
4. Obter financiamento. 

Meta Parcialmente Alcançada. 
- O contrato  de construção foi assinado em 3 de fevereiro, 
até o final do ano foram desenvolvidos todos o projetos 
necessários para o início das obras. 
Todos os encaminhamentos necessários visando a obtenção 
das licenças foram providenciados. 
 

73.  Consolidar o Pólo Sul da 
Amazônia Azul.     

2.  Implementar ações para 
consolidar e fortalecer o Pólo 
Sul da Amazônia Azul. 

Reitoria Pró-Reitorias/ Unidades 
Acadêmicas/ 
Parceiros externos 

1. Ampliar o leque de parcerias; 
2. Estabelecer protocolos de parcerias; 
3. Confeccionar série de painéis para exposição 

nas escolas; 
4. Realizar eventos científicos; 
5. Preparar projetos para captação de recursos. 

Meta Alcançada. 
- Todas as ações previstas foram realizadas. 

74.   Executar o Plano de 
Expansão da FURG REUNI. 

6.  Consolidar o processo de 
expansão da FURG no cordão 
litorâneo sul-rio-grandense. 

Reitoria Pró-Reitorias/ Unidades 
Acadêmicas/ 
Coordenadores 

1. Oferecer no ano de  2010  os cursos de  
tecnólogos, graduação e pós graduação 
pactuados. 

2. Contratar Docentes e Técnico-
Administrativos em Educação; 

3. Oferecer bolsas aos alunos de pós-graduação 
e professores visitantes; 

4. Consolidar a infra-estrutura física, com a 
execução de obras e aquisição de 
equipamentos previstas para o ano de 2009. 

Meta Alcançada.  
- Todos os cursos previstos foram ofertados.    
- Foram contratados 53 docentes de ensino superior e 
independente das contratações de técnicos administrativos 
em educação, foram lançados dois editais com total de 13 
vagas.  
- Foram oferecidas 48 bolsas de mestrado e 26 de doutorado 
e 12 de pós-doutorado.  
- Foram desenvolvidos todos os projetos de obras que 
estavam previstos para 2010, todos os processo de licitação 
foram concluídos e os contratos com as empresas 
vencedoras das licitações já foram assinados, muitas das 
obras já estão em andamento e outras começam nos 
primeiros dias de janeiro de 2011. (o detalhamento de cada 
obra consta no item IX – Infra-Estrutura).  

 

RESUMO GERAL 

METAS ALCANÇADAS 52 

METAS PARCIALMENTE ALCANÇADAS 17 

METAS NÃO ALCANÇADAS 05 

TOTAL 74 


