
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
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Plano de Ação 2013  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. Introduzir no 
Núcleo Comum 
das 
Licenciaturas 
disciplina de 
TDIC´s,  a partir 
do período letivo 
de 2014. 

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

22 PROGRAD 

- Unidades 
Acadêmicas; 
- Coordenações 
de Curso; 
- SEaD. 
 

1. Discutir o tema no 
COMGRAD; 
2. Discussão do tema nos 
NDE´s dos cursos de 
graduação;  
3. Discutir o tema com a 
SEaD; 
4. Promover formação 
continuada dos professores 
formadores para 
conhecimento e uso das 

 
5. Promover ações no âmbito 
do PROFOCAP sobre uso das 

 

Meta Alcançada 
- Foram realizados seminários, oficinas, 
palestras e 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.  
- Foram homologados 35 Projetos de 
Ensino e concedidas 60 bolsas, no âmbito 
das ações do Programa de Práticas 
Alternativas de Ensino  PPAE. Os 
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. 

2. Consolidar a 
Mobilidade 
Acadêmica 
(nacional e 
internacional) 

5. Estimular a 
mobilidade acadêmica. 

20 PROGRAD 

- PROPESP; 
- Unidades 
Acadêmicas; 
- Coordenações 
de Curso; 
- NTI. 

1. Criar a Coordenação de 
Mobilidade Acadêmica; 
2. Revisar e adequar a 
regulamentação do processo 
de Mobilidade; 
3. Participar dos Editais de 
Mobilidade promovidos pelos 
órgãos de fomento; 
3. Adequar o Sistema 
Acadêmico da FURG às 
especificidades/peculiaridades 

Meta Alcançada 
- A PROGRAD participou de diversos 
programas de fomento à mobilidade: 
Programa de Mobilidade Estudantil  
Andifes (63 acadêmicos), Programa de 
Bolsas Luso-Brasileiras Santander 
Universidades (8 acadêmicos), Convênio 
PEC-G (14 acadêmicos), Programa de 
Licenciaturas Internacionais 
CAPES/Universidade de Coimbra (14 
acadêmicos), Intercâmbio de Estudantes 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

da Mobilidade; 
4. Criar programa de apoio à 
mobilidade acadêmica 
5. Divulgar os editais de 
Mobilidade Acadêmica; 
6. Criar Grupo de Trabalho no 
COMGRAD. 

Brasil-México  BRAMEX (1 acadêmico).  
 
 
 

3. Fomentar a   
reestruturação 
curricular 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 dinâmica 
curricular dos cursos de 
graduação; 
2. Promover ações no âmbito 
do PROFOCAP sobre 
flexibilidade curricular e 
mobilidade acadêmica; 
3. Flexibilizar currículos; 
4. Realizar autoavaliação dos 
cursos; 
5. Revisar os processos de 
regulação e reconhecimento 
dos cursos presenciais e na 
modalidade EaD. 
6. Criar Grupo de Trabalho de 
avaliação no COMGRAD; 
7. Revisar os PPC´s. 

Meta Alcançada 
- Foram realizadas 10 reuniões do 
COMGRAD, para consolidar as ações 
desenvolvidas; 
- Foram realizadas alterações curriculares  
em 24 cursos de graduação 

4. Estimular a 
pesquisa nos 
cursos de 
graduação 

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. Realizar 12 MPU; 
2. Estimular as atividades de 
iniciação científica. 
. 

Meta Alcançada 
- Foi realizada de 22 a 25 de outubro a 12ª 
MPU; 
- Este ano foram distribuídas 271 bolsas de 
iniciação científica para os cursos de 
graduação. 

5. Expandir a 
inserção dos 
acadêmicos de 
licenciaturas nas 
Escolas de 
Educação Básica 

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

8 
PROEXC 

PROGRAD 
 

- Unidades 
Acadêmicas 
- Coordenações 
de Cursos de 
Licenciatura. 
-SMED 
-CRE 

1. Participar de Editais de 
incentivo à Docência; 
2. Consolidar programas 
como: PIBID, 
PRODOCÊNCIA, PARFOR, 
PET, LIFE, OBEDUC, Novos 
Talentos, entre outros; 
3. Ampliar a atuação do 
LEPD, CEAMECIM, CFOP, 

Meta Parcialmente Alcançada 
O PIBID institucional conta este ano com 
15 projetos, 13 vinculados a  Licenciaturas 
e 2 interdisciplinares.   Além dos cursos, 
contam com 160 alunos bolsistas, 22 
professores e 22 escolas envolvidas; 
- Através do PARFOR a Universidade 
conta desde 2010, com o curso de 
Pedagogia - 1ª licenciatura que em 2013 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

LEMAFI, entre outros; 
4. Realizar o Fórum das 
Licenciaturas junto à 
Educação Básica. 
 
 
 
 
 

tinha 24 professores/alunos; 
- A participação da Universidade no 
desenvolvimento do Projeto Escola e 
Universidade em Rodas de Formação 
contribuiu para o atendimento desta meta. 
- O Programa de Educação Tutorial - PET 
este ano contou com 12 grupos e 127 
bolsas; 
- Este ano o LEPD teve suas instalações 
modernizadas e foi criado o seu site. Foram 
realizadas oficinas pedagógicas e 
orientação pedagógica aos alunos dos 
cursos de licenciatura;   
- O CFOP este ano desenvolveu atividades 
de coordenação institucional aos programas 
Life/Capes e Prodocência. Ainda 
participou do grupo de discussão e 
implementação do curso de Licenciatura 
em Educação do Campo. 

6. 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 
- O edital Conjunto nº 01/EPEM, com 
objetivo de conceder bolsas a estudantes 
regularmente matriculados nos cursos de 
graduação. Este ano concedeu 160 bolsas 
das 250 solicitações. 

7. 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 Parcialmente Alcançada. 
- No segundo semestre de 2013 foi criada 
uma Comissão envolvendo a PROPLAD  
CPA  PROGRAD, PROPESP e NTI, para 
implementAR o Programa de 
Acompanhamento dos Egressos  PDI 
211/2014, até o final do ano foram 
realizadas seis reuniões estando a 
metodologia do trabalho já definida, a 
conclusão do trabalho dar-se-á no primeiro 
semestre de 2014. 

 
 



 
 

Objetivo 2  Otimizar a ocupação de vagas no cursos de graduação 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

8. 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. 
3. Realizar a 17ª Semana 
Aberta. 
 

Meta Alcançada 
- Foi realizado a 17ª Semana Aberta; 
- 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. 
- A Universidade participou da Feira das 
Profissões em Osório. 

9. 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 

- Coordenações 
de curso 
- NDE 
- PROPESP/ 
PROEX, 
PROGRAD 

1. Flexibilizar currículos; 
2. Participação em projetos 
de ensino/pesquisa/extensão 
e monitorias;  
3. Assegurar condições para 
a educação inclusiva. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram aprovados 35 projetos que no 
Programa de Práticas Alternativas de Ensino 
PRAE/PROGRAD; 
- Neste ano distribuídas 90 bolsas de 
mestrado e 19 bolsas de doutorado entre os 
cursos que haviam enviado projetos e 
concorrido a cotas dentro do Programa 
REUNI, que tem por objetivo projetos da 
Pós-Graduação que promovam melhorias no 
ensino de graduação; 
- Foram concedidas 161 bolsas Programa de 
Desenvolvimento do Estudante - PDE, 75 
auxílios pré-escola, 625 bolsas para ações 
de ensino, pesquisa, extensão e monitoria, 
814 bolsas permanência, 36 bolsas de 
permanência MEC, 239 bolsas do programa 
de qualificação acadêmica, 34 bolsas do 
programa de apoio aos estudantes com 
necessidades específicas - PAENE e 17 
bolsas de permanência específica para 
indígenas e quilombolas. 

 
 



 
 

Objetivo 3  Expandir vagas na graduação 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

10. Expandir e 
consolidar a 
Educação a 
Distância 

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 ofertado o curso de Administração - 
Bacharelado nos Pólos de Picada Café e 
Sapiranga e reofertado em Santa Vitória do 
Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São 
Lourenço do Sul; 

 
Objetivo 5  Avaliar e promover a formação pedagógica continuada dos servidores 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

11. 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: 
No dia 27 de junho - palestra 
"Conhecimento Matemático e Capacidade 
de Aprendizagem", proferida pelo professor 
doutor Fernando Becker, da UFRGS;  
- De 28 a 30 de junho foi realizado o 2º 
Seminário de Ensino em Arquivologia do 
Rio Grande do Sul - SEARQRS; 
- No dia 23 de outubro ocorreu o 3º 
Colóquio de Práticas Pedagógicas da FURG 
dentro 12ª MPU; 
- No dia 8 de novembro realizou-se a oficina 

 
- Em 6 de dezembro a palestra da Prof.ª Dr.ª 
Maria Clara Bueno Fischer, da UFRGS em 
parceria com a comissão organizadora do 7º 
Seminário Nacional Diálogos com Paulo 
Freire. 
 
 

 
 



 
 

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 

12. Avaliar e 
qualificar os 
cursos de pós-
graduação 

1. Qualificar 
continuamente os cursos 
oferecidos. 

27; 28; 29; 30 PROPESP 

Coordenadores 
de cursos de 
pós-graduação 
DIPOSG 

1. Realização de seminários 
de auto avaliação dos 
programas de Pós-
Graduação. 

Meta Alcançada 
- Como resultado da avaliação trienal 6 
cursos tiveram aumento de conceito e os 
demais mantiveram o conceito; 
- Foram realizados seminários de auto 
avaliação em diversos programas. 

13. Criar 
ambientes de 
pesquisa e PG 
integradores e 
multiusuários 

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

29 PROPESP 

Coordenadores 
e orientadores 
de PPGs 
DIPOSG 
DIPESQ 

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

Meta Alcançada 
- Foi obtido financiamento dentro do Edital 
FINEP/CT-INFRA/PROINFRA 2013 no 
valor total de R$ 1.720.231,00; 
- Foi aprovado integralmente as solicitações 
no edital do Pró-Equipamento no valor de 
R$ 920.000,00; 
- No edital de bolsas de Mestrado e 
Doutorado da FAPERGS/CAPES tendo 
aprovado 19 de mestrado e 8 de doutorado; 
- No edital DOCFIX FAPERGS a FURG 
teve 5 projetos aprovados. 

14. Ampliar a 
produção 
científica dos 
PPGs 

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

28 PROPESP 

Orientadores de 
PPGs 
Gabinete 
Assessoria de 
Relações 
Internacionais 

1. Criar condições para a 
realização de intercâmbios 
científicos e tecnológicos. 
2. Ampliar, territorialmente, 
a realização dos processos 
seletivos. 
3. Incentivar e apoiar a 
participação em eventos 
nacionais e internacionais. 
4. Apoiar a realização de 
eventos dos Programas na 
FURG. 
5. Qualificar e ampliar as 
informações disponíveis nos 
sites dos Programas, incluído 
mais de um idioma. 
6. Incentivar a participação 

Meta Alcançada 
 
- Foram homologadas 342 inscrições para 
concorrer as diversas chamadas no 
Programa Ciências sem Fronteiras; 
- A PROPESP participou ativamente na 
implantação do Programa Inglês sem 
Fronteiras. Primeiramente na estruturação 
de um núcleo gestor institucional e a seguir 
para implantação do Centro Aplicador de 
teste de proficiência TOEFL ITP na FURG; 
- A PLATAFORMA DSPACE foi 
atualizada o que permitiu que o Repositório 
da Produção Intelectual da FURG tenha 
alcance nas redes sociais. Neste ano o RI 
ficou em 15º lugar entre os repositórios 
brasileiros; 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

no Inglês sem Fronteiras. 
 Ampliação do programa 
OEA. 
 
7. Divulgação do Edital CSF 
e dos Editais de mobilidade 
cientifica para 
professores/pesquisadores 
estrangeiros e nacionais. 
 
 
 
 

- Na pós-graduação 8 alunos foram realizar 
estágio sanduíche dentro do programa de 
doutorado sanduíche no exterior - PDSE na 
Espanha, Estados Unidos e Bélgica; 
- A FURG recebeu 20 estudantes de pós-
graduação provenientes da América Latina 
através do convênio com a OEA e o Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileiras-
GCUB do Programa PAEC-OEA-GCUB; 
- Através do Edital do Programa de Apoio a 
Internacionalização da Pós-Graduação e 
Apoio a Publicação Acadêmica forma 
contempladas 14 propostas de atividades 
internacionais e 22 revisões linguísticas 
para publicações em periódicos Qualis A1. 
 
 

15. Participação 
de no mínimo 4 
estudantes de PG 
no PDSE. 

8. Ampliar a oferta de 
bolsas aos estudantes. 

2 PROPESP 

 1. Incentivar o PDSE.  
2. Incentivar a obtenção de 
bolsas em editais específicos. 
3. Criar programa de bolsas 
de PG na FURG 

Meta Alcançada 
- Foram concedidas pelo CNPq 54 bolsas 
para os alunos dos programas de pós-
graduação; 
- Foram concedidas pelo CAPES 528 bolsas 
para os alunos dos programas de pós-
graduação; 
- Foram concedidas por outras agências de 
fomento ou instituições 114 bolsas para os 
alunos dos programas de pós-graduação; 
- Na pós-graduação 8 alunos foram realizar 
estágio sanduíche dentro do programa de 
doutorado sanduíche no exterior - PDSE na 
Espanha, Estados Unidos e Bélgica; 

 



 
 

Objetivo 2  Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação scricto sensu 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

16 Criar novos 
cursos de pós-
graduação 
scricto sensu:  

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 Alcançada 
- Foram aprovados neste ano os cursos de 
Mestrado em Economia Aplicada, de 
Mestrado em Direito e Justiça Social e de 
Mestrado em Saúde Pública. 
- Foi aprovada a proposta do Doutorado do 
curso de Biologia de Ambientes Aquáticos 
Continentais; 
- A FURG também participou do equipe de 
duas propostas de Mestrado Profissional em 
Rede. O Mestrado Nacional Profissional em 
Ensino de Física, liderado pela Sociedade 
Brasileira e Física e o Mestrado Profissional 
em Ensino de História, liderado pela UFRJ. 
Ambas as propostas foram aprovadas pela 
PES. 

 
Objetivo 3  Buscar continuamente a excelência nos cursos de pós-graduação lato sensu 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

17. Normatizar 
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 não Alcançada 
 
- Meta será incluída para 2014 

18. 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 Alcançada 
- Foi criado o curso de Gestão Pública 
Municipal - modo à distância. 
 

 



 
 

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

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

19. Criar cursos 
de pós-
graduação lato 
sensu:  

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 não Alcançada 
 
- Meta será incluída para 2014 

 
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 

20. Implementar o 
programa de 
compartilhamento 
de equipamentos 
multiusuários . 

8. Incentivar o uso 
compartilhado de 
estruturas e 
equipamentos. 

29 PROPESP 

PROPLAD 
Unidades 
Acadêmicas 

1. Normatizar e facilitar a 
dinâmica de 
compartilhamento de 
estruturas e equipamentos. 
  
 

Meta parcialmente Alcançada 
- Se iniciou a implementação do Programa 
de Compartilhamento de Equipamentos 
Multiusuários  ProCEM da FURG; 
- Foi constituída uma Comissão para 
discutir o tema, inicialmente, a comissão 
trabalha na elaboração de uma Resolução 
para definir a política de uso da estrutura 
compartilhada do CEME SUL. 

 



 
 

Objetivo 2  Promover a divulgação da ciência   
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

21. Consolidar 
o repositório 
Institucional da 
FURG. 

2. Consolidar o 
repositório de produção 
científica. 

27 PROPESP 

NTI 1. Qualificar a plataforma de 
Revistas eletrônicas; 
 
2. Atualizar o Comitê Gestor 
 
3. Atualizar o programa 
computacional para cadastro 
de projetos de pesquisa; 
4. Participar de eventos 
relativos a repositórios 
institucionais. 

Meta Alcançada 
Foram elaboradas 1.012 produções 
bibliográficas; 
- Neste ano o Comitê Gestor foi atualizado; 
- A PLATAFORMA DSPACE foi 
atualizada o que permitiu que o Repositório 
da Produção Intelectual da FURG tenha 
alcance nas redes sociais.  
- Neste ano o RI ficou em 15º lugar entre os 
repositórios brasileiros; 
- Em parceria com Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia  
IBICT, aconteceu o II Encontro de Gestores 
de Repositórios Institucionais em Rio 
Grande. 

 
Objetivo 3  Desenvolver a inovação tecnológica 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

22. Consolidar os 
processos de 
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 Parcialmente Alcançada 
- Neste ano foram encaminhados 5 pedidos 
de patente de invenção, dentre os quais um 
em parceria com a UFRGS; 1 pedido de 
registro de programa de computador, o qual 
foi concedido pelo INPI no mesmo ano; 1 
solicitação para o Programa Patentes 
Verdes e 1 solicitação de Opinião 
Preliminar sobre Patenteabilidade, a qual 
foi emitida pelo INPI também em 2013. 

23. 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. Buscar recursos 
financeiros para criação da 
proposta; 
3. Selecionar empresas 
candidatas a ingressar na 

Meta Parcialmente Alcançada 
 
- Foi desenvolvido um arcabouço conceitual 
que irá reger o processo de incubação; 
- Houve participação no curso Planejamento 
e Gestão de Incubadoras de Empresas, 
promovido pela Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

incubadora. Inovadores (ANPROTEC); 
- Foram realizados estudos sobre o 
programa de incubação da FURG, dando 
ênfase as regras de pré-incubação, 
incubação e pós-graduação de empresas. 

 
Área IV  Extensão 
 
Objetivo 1  Consolidar, expandir e qualificar as ações de extensão 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

24. Ampliar a 
atuação Comitê 
de Extensão 

1. Elaborar o Plano de 
Extensão Universitária 
 

 PROEX 

DIEX, 
Comitê de 
Extensão 

1. Reunir Comitê de Exten-
são; 

2. Realizar Encontro de Ex-
tensionistas. 

Meta Alcançada 
- Foi lançado o edital 01/2013 que objetivou 
a recomposição do Comitê através de 
eleição; 
- Foram realizadas reuniões que discutiram 
a política de extensão e a definição de metas 
para expansão da extensão. 

25. Ampliar 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; 
 

Meta Alcançada 
- Foram executados de 18 programas e 
projetos aprovados no PROEXT 2013; 
- Foram aprovados 29 programas e projetos  
no PROEXT 2014; 
- Foi realizado durante a MPU o 16º 
Seminário de Extensão. 

26. Realizar a 
12ª 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; 

Meta Alcançada 
- Foi realizada de 22 a 25 de outubro a 12ª 
MPU; 
 

27. Ampliar o 
número de 
bolsas de 
extensão 

6. Ampliar a oferta de 
bolsas de extensão. 

2 PRAE 

PROEXC 
PROGRAD 
PROPESP 

1. Lançar edital interno de 
bolsas de extensão; 
2. Realizar seleção dos 
projetos; 

Meta Alcançada 
 
Foram distribuídas 615 bolsas de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Monitoria  EPEM 

 



 
 

Objetivo 2  Ampliar a integração entre a Universidade e a sociedade 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

28. Apoiar as 
atividades do 
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 
33.276 visitantes; 
- O NUME recebeu 525 pessoas entre 
visitantes, alunos e pesquisadores; 

29. Realizar a 
40ª Feira do 
Livro e 
participar de 
eventos externos 

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

 PROEXC 

Reitoria 
SECOM 
Demais Pró-
Reitorias 

1. Estruturar a comissão 
organizadora; 
2. Elaborar o projeto; 
3. Captar os recursos 
necessários; 
4. Divulgar a 40ª Feira do 
Livro para a comunidade em 
geral; 
5. Contratar serviços de 
apoio. 
6. Participar e divulgar a 
Universidade em eventos 
externos. 

Meta Alcançada. 
- A 40ª Feira do Livro da FURG  
história pra cont
dias 24/01 a 03/02. 
 - Teve um público superior a 100 mil 
pessoas; - Realizou 63 sessões de 
autógrafos; - Foram comercializados 
aproximadamente 25.000 livros; além da 
realização de diversos shows musicais e 
artísticos, oficinas e conversas literárias. 
- A Universidade participou da Festa do Mar 
e da FEARG divulgando a Universidade 
para sociedade externa. 

30. Participar do 
31º Seminário 
de Extensão 
Universitária da 
Região Sul 
(SEURS). 

5. Intensificar as 
parcerias com 
organizações públicas e 
privadas. 

 PROEXC 

Comitê de 
Extensão 

1. Divulgar o 31º 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 selecionou as propostas, e 
participou do 31º Seminário de Extensão 
Universitária da Região Sul (SEURS) 
realizado e Florianópolis divulgando a 
extensão da Universidade; 
 

31. Apoiar ações 
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 891 estudantes da 
educação infantil, ensino fundamental e 
EJA; 
- A Unidade de Saúde do CAIC realizou 
3.776 atendimentos médico, 6383 visitas 
domiciliares, 873 atendimentos de 
enfermaria, 647 atendimentos 
odontológicos, 187 atividades de escovação 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

dental supervisionada, 262 atendimentos a 
gestantes, 303 atendimentos a crianças 
menores de 1 ano, 221 atendimentos a 
diabéticos e 524 atendimentos a hipertensos. 
- Foram realizados 53 estágios curriculares 
obrigatórios. 

32. 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. Desenvolver ações de 
formação continuada; 
2. Realizar eventos de 
formação continuada;. 

Meta Alcançada 
- Foram executados 11 projetos da Rede 
Nacional de Formação Continuada, 
Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional e Programa de Escolas 
Interculturais de Fronteira e foram atendidos 
os municípios de: Rio Grande, Santa Vitória 
do Palmar/Chui/Chuy, Jaguarão, 
Uruguaiana e Bagé; 
- Foi realizado o 2° Encontro de Formação 
Continuada de Professores da Educação 
Básica. 

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

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

33. Apoiar ações 
culturais por 
meio da música, 
teatro, dança e 
esportes. 

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. A Apoio e/ou realização 
de ações de manifestações 
culturais e esportivas; 
2. Apoio e/ou realização de 
ações de intervenção e 
integração  com a 
comunidade. 

Meta Alcançada 
Foram desenvolvidas as seguintes ações: 
- A Apoio e/ou realização de 16 eventos de 
manifestações culturais e esportivas; 
- Apoio e/ou realização de 28 atividades de 
intervenção e integração  com a 
comunidade. 

34. Ampliar 
ações 
desenvolvidas 
de cultura e 
esporte 

3. Criar uma agenda 
institucional permanente 
de ações de cultura e 
esporte. 

5 PRAE 

Ministério da 
Cultura, 
Pontão de 
Cultura, 
Geribada 

1. Participação em eventos; 
2. Realização de shows com 
artistas de destaque na cena 
cultural brasileira; 
3. Desenvolver o projeto 
Intervalo Cultural; 
 

Meta Alcançada 
- A Universidade participou do I Seminário 
Cultura e Universidade  bases para uma 
política nacional de cultura para Instituições 
de Ensino Superior em Salvador  - BA; 
- Foram promovidos os shows da banda 
Chimarruts, Giba Giba, Marcelo Caminha, 
Quarteto Sensorial, Tangos e Tragédias e o 
espetáculo O Maestro, o Malandro e o 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

Poeta; 
- O projeto Intervalo Cultural teve 15 
apresentações. 

 
Área V  Assuntos Estudantis 
 
Objetivo 1  Promover a equidade de condições básicas aos estudantes 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

35. Melhorar o  
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; 
3. Adquirir o ônibus para 
viagens intermunicipais. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foi adquirido 1 ônibus urbano para apoiar 
o programa de viagens didáticas; 
- Foram ampliados os horários de 
atendimento do transporte interno. 
 

36. Continuar a 
oferta de bolsas 
permanência 

4. Qualificar as 
modalidades de bolsas 
permanência. 

2 PRAE 
 
DIDES 

1 Ofertar bolsas de perma-
nência. 

Meta  Alcançada 
- Foram ofertadas 834 bolsas de 
permanência neste ano. 

37. Apoiar 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. Ampliação do programa 
PAENE 

Meta Alcançada 
- Atuação na comissão PROAI, no processo 
seletivo, tendo-se entrevistado 46 
candidatos para ingresso através da 
bonificação para pessoas com deficiência, 
nos 4 campi desta Universidade, com 18 
indeferimentos e 28 deferimentos; 
- ´Foram realizadas 53 entrevistas 
individuais com acadêmicos candidatos às 
vagas de bolsistas PAENE; 
- Foram distribuídas 10 novas bolsas 
PAENE liberadas para atendimentos às 
pessoas com deficiência, ingressantes neste 
ano; 
- Foram realizados 48 atendimentos 
individuais às pessoas com deficiência;  
- Foram realizados 22 atendimentos 
individuais para orientação e/ou 
acompanhamento aos bolsistas; 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

- Houve participação em congresso da 
Organização Nacional dos Cegos do Brasil 

 ONCB; 
Atuação de profissional da FURG com 
carca horária de 12 horas semanais, junto a 
Escola de Educação Especial José Alvares 
de Azevedo. 

 38. 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. Realizar plantões de 
serviço social, da psicologia 
e serviço de apoio 
pedagógico; 
2. Promover visitas 
domiciliares e entrevistas de 
acompanhamento; 
3. Fazer o acompanhamento 
sistemático a estudantes 
necessitados; 
4. Ampliar o serviço de 
atendimento psicológico 
para os estudantes nos 
campi. 
5. Continuar a oferecer o 
serviço de assistência 
odontológica para os 
estudantes; 
6. Continuar a oferecer 
atendimento psicológico em 
psicoterapia breve; 

Meta Alcançada 
- Visando à saúde física e mental dos 
estudantes a Universidade através do 
convênio com a UNIMED possibilitou 558 
consultas médicas. Já no convênio com a 
UNIODONTO, foram encaminhadas 96 
consultas odontológicas; 
- O número de atendimentos da dentista na 
UBSF do CAIC totalizou 555 com o 
número de 844 procedimentos realizados; 
- Uma assistente social e uma psicóloga 
realizaram periodicamente atendimento no 
Campus Santo Antônio da Patrulha; 
- Na saúde mental o acolhimento é realizado 
pelas psicólogas e pelo CAP/ Centro de 
Atendimento Psicológico. Neste Centro, 
os/as estudantes recebem acompanhamento 
psicoterapêutico sistemático e são atendidos 
por profissionais da área da psicologia, os 
serviço de psicologia também realiza 

plantões sistemáticos; 
39. 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 

Meta Alcançada 
- 4809 estudantes foram contemplados 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 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

subprograma de Assistência 
Básica. 

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. 

40. 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; 
- Estão em andamento as reformas do antigo 
RU que será reaberto em 2014. 

41. Qualificar o 
atendimento nos 
Campus 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 Parcialmente Alcançada 
- Foram contemplados 53 estudantes com 
auxílio moradia; 
- Foram contemplados 91 estudantes com 
auxílio transporte; 
- Foram contemplados 160 estudantes com 
auxílio alimentação; 
- Uma assistente social e uma psicóloga 
realizaram atendimento regular no campus 
de Santo Antônio da Patrulha. 

 



 
 

Objetivo 2  Promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

42. 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 Parcialmente Alcançada 
- Foram concedidas 891 bolsas 
permanência; 
- Foram distribuídas 535 bolsas de ensino, 
pesquisa, extensão e monitoria remunerada; 
- Foram distribuídos 764 auxílios 
individuais a eventos. 

43. 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 oferecidas 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. 

 
 



 
 

Objetivo 3  Promover a inserção cidadã do estudante na vida universitária e na sociedade 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

44. 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 2014. 

Meta Alcançada 
- Participaram 120 membros da comunidade 
interna e externa na Acolhida 2013; 
- Foi distribuído o Guia Acadêmico para 
calouros e veteranos; 
- Foi divulgado o trabalho do NAE durante 
o período de matrículas. 
- O processo foi avaliado e já se iniciou a 
elaboração da acolhida 2014. 
 
 

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

s; 
- 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. 
 
 

46. 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 

Meta Parcialmente 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 
2014. 
 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

Campus Carreiros. 
4. Apoio na reforma do 
prédio do DCE no Centro. 

 

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

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

47. Promover 
eventos para 
identificação e 
orgulho dos 
servidores 

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

15 PROGEP 

 
REITORIA 

1. Homenagem aos 
servidores pela data de 
ingresso. 
2. Realizar a homenagem de 
distinção mérito 
universitário de servidores; 
3. Realizar palestra em 
homenagem ao dia do 
servidor no Cidec-Sul. 
4. Criar o banco de talentos 
da FURG.   

Meta Alcançada 
- Foi realizada em 20/08/2013 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; 
- 

Lopes Leonardo, a Professora Ivalina Porto, 
a Técnica de Laboratório Maria da Graça da 
Silva Amaral e o Técnico em Edificações 
Leo Amaro da Silveira, Deliberação 
073/2013 do Coepea; 
- Foi lançado no dia 22/10 o Banco de 
Talentos da FURG e Momento Cultural e 
no mesmo dia foi realizada a palestra 

que contou  com aproximadamente 600 
pessoas; 

 
 



 
 

Objetivo 2  Fortalecer iniciativas de atenção ao servidor na aposentadoria 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

48. Promover 
ações de 
preparação de 
servidores para 
aposentadoria 

1. Desenvolver ações de 
preparação dos 
servidores para 
aposentadoria 

13 PROGEP 

PROGEP-UAS 1. Realizar o primeiro grupo 
do PPA.  
 

Meta Alcançada 
- Foi realizado o primeiro grupo do 
Programa de Preparação para a 
Aposentadoria (PPA) Participaram deste 
primeiro momento 17 servidores docentes e 
técnico-administrativos em Educação. 

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

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

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

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

13 
PROGEP 

 

 
Coordenação de 
Proteção à 
Saúde 

1. Dar continuidade as 
iniciativas na área de 
odontologia;.  
2. Continuidade do projeto 
de ginástica laboral; 
3. Ações de prevenção e 
promoção a saúde; 
4. Realizar os exames 
médicos periódicos 

Meta Alcançada 
- Na assistência odontológica foi ampliado o 
rol de procedimentos no ambulatório 
odontológico; 
- Neste ano o projeto ginástica laboral foi 
ampliado e oferecido no Hospital 
Universitário e no campus carreiros da 
universidade com 4 instrutores alunos do 
curso de Educação Física nos turnos da 
manhã e tarde; 
- Foram realizadas ações de educação 
alimentar e nutricional, atividades de 
combate a gripe H1N1 e o projeto contra o 

 
- Foram realizados exames periódicos nos 
servidores das Unidades Acadêmicas e 
Administrativas, incluindo os servidores do 
HU. 

50. Promover 
ações voltadas a 
segurança no 
trabalho.   

3. Intensificar iniciativas 
voltadas à segurança no 
trabalho. 

13 PROGEP 

PROPLAD 
Coordenação de 
Segurança no 
Trabalho. 
 

1. Adquirir equipamentos 
para de segurança no 
trabalho. 
2. Desenvolver atividades 
voltadas a segurança no 
trabalho. 

Meta Alcançada 
- Foram adquiridos e distribuídos 100 luzes 
de emergência, 50 sinalizações de saída de 
emergência, 100 suportes ergonômicos para 
descanso dos pés, 3 pares de luvas de 
proteção criogênicas, 35 respiradores 
semifaciais com C.A., 30 pares de luvas de 
proteção com C.A., 150 placas de 
sinalização de saída de emergência, 5 pares 



 
 

de luvas de segurança, 30 extintores de 
incêndio,10 esguichos de jato sólido, 24 
óculos, 43 máscaras, 24 botinas, 4 sapatos, 
19 jalecos, 30 calças 32 moletons,. 5 
respiradores, 7 capacetes, 31 camisetas, 6 
pares de luvas nitrílicas  entre outros; 
- Foi realizado o curso de brigada de 
incêndio na FAMED, no campus de Santo 
Antônio da Patrulha, no campus de Santa 
Vitória do Palmar e no campus de São 
Lourenço do Sul.. 

51 Promover 
atividades 
culturais, físicas 
e de lazer 

5. Proporcionar 
atividades culturais, 
físicas e de lazer 

13 PROGEP 

Coordenação de 
Promoção à 
Saúde 

1. Realização de atividades 
culturais, físicas e de lazer. 

Meta Parcialmente Alcançada 
 
- Foi realizado o projeto contra o 

 
 

Objetivo 5  Consolidar a política de educação continuada dos servidores 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

52. 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; 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram realizados 28 cursos de capacitação 
de servidores, onde foram ofertadas 680 
vagas ; 
 

 



 
 

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

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

53. 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 
SECOM 

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. 
6. Realizar incursões diárias 
no rádio e na TV FURG 
divulgando a missão, visão e 
filosofia da FURG; 
7. Criar programa Identidade 
FURG. 
8. Transmitir ao vivo eventos 
da FURG. 
9. Postar programas de rádio 
e TV (arquivos) na internet. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram veiculadas na rádio e TV FURG a 
missão, visão e filosofia da Universidade; 
- Foram transmitidos diversos eventos ao 
vivo pela rádio e TV FURG como Feira do 
Livro, Formaturas, Homenagem aos 
Servidores entre outros; 
- O site da rádio e TV FURG transmite a 
programação ao vivo. 
 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

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

4. Consolidar a 
Secretaria de 
Comunicação Social. 

 
 
 
 
 
 

Gabinete do 
Reitor 

SECOM 
PROPLAD 
PROPLAD 
 

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 de 
áudio e vídeo; 
- A obra de construção prédio da SECOM 
junto ao Campus Carreiros teve início este 
ano e deve ser concluído em 2014; 
 

 
Objetivo 4  Buscar maior eficiência econômica e financeira 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

55. 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$ 54.795.789,58 em 
recursos extra orçamentários. 

56. 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 Parcialmente Alcançada 
 
- A FURG evoluiu em seus indicadores, 
resultado disto foi o aumento de 
participação na matriz Andifes. Ainda há 
necessidade de melhorar os indicadores e 
diversas iniciativas continuam sendo 
tomadas para tal. 

 
Objetivo 5  Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao planejamento e desenvolvimento institucional 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

57. Dar 
sequência 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 
- Há necessidade de ampliar o número de 
reuniões do Comitê Assessor de 
Planejamento; 
- Teve sequência o processo de avaliação e 
desenvolvimento do PDHU, a expectativa 
de conclusão do processo é para o ano de 

2. Desenvolver práticas 
de gestão que priorizem 

31 PROPLAD 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

ações comprometidas 
com os objetivos 
definidos no 
planejamento 
institucional; 

 2014. 
- Plano de Ação foi elabora e avaliado. 
 

58. Dar 
continuidade ao 
Programa de 
Avaliação 
Institucional. 

3. Qualificar o processo 
de Avaliação 
Institucional. 
 
 
 
 
 

32 PROPLAD 

-Pró-Reitorias 
-Unidades 
Acadêmicas 
-Unidades 
Administrativas 
- Hospital 
Universitário 

1. Elaboração do Relatório 
de Auto avaliação 
Institucional  2012, e 
inclusão no E-MEC. 
2.  Realização da Avaliação 
Docente pelo Discente 2013. 
3. Realização de eleição para 
renovação parcial dos 
membros da CPA  biênio 
2014  2015. 
4. Realizar a avaliação do 
Hospital Universitário. 
6. Realização de Pesquisa de 
Satisfação do Restaurante 
Universitário  RU. 
7. Realização de Pesquisa de 
Satisfação do Sistema 
Integrado de Bibliotecas  
SiB. 
8. Acompanhar a CPA nos 
processos de credenciamento 
e recredenciamento de cursos 
avaliados no ano; 
9. Elaborar o programa de 
acompanhamento de 
egressos da FURG em 
conjunto com a CPA, 
PROGRAD, PROPESP, 
Coord. de Pesquisa 
Institucional e NTI  
 

Meta Alcançada 
- Relatório de auto avaliação elaborado e 
encaminhado para E-mec; 
- Foi realizada a avaliação docente pelo 
discente; 
- Foi realizada a eleição para renovação 
parcial dos membros da CPA; 
- O processo de avaliação e planejamento do 
HU tiveram prosseguimento este ano; 
- Foram realizadas as pesquisas de 
satisfação dos usuários do SIB e RU; 
- Foram credenciados e recredenciados 6 
cursos de graduação da Universidade; 
- Teve início o processo de criação o 
programa de acompanhamento de egressos 
da Universidade. 

 



 
 

Objetivo 6  Consolidar o planejamento institucional  
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

59. Elaborar o 
plano de ação 
2013 

1. Construir anualmente 
o plano de ação 
institucional. 31 PROPLAD 

PROPLAD 
Unidades 
Acadêmicas e 
Administrativas 
ligadas ao HU 

1. Definir ações; 
2. Criar uma pauta mínima; 
3. Avaliar os resultados 
alcançados; 
 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Plano de ação foi elaborado e avaliado, 
porém há necessidade de aprimoramento do 
processo envolvendo o Comitê Assessor de 
Planejamento.. 

 
Objetivo 7  Consolidar o planejamento institucional do Hospital Universitário 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

60. 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. Elaborar, aplicar e tabular 
pesquisa de opinião; 
2. Elaborar o PDHU 
3. Submeter o PDHU à 
aprovação do Conselho 
Diretor do HU . 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Durante o exercício de 2013 a comissão 
interna elaborou, aplicou e tabulou os 
resultados da pesquisa de opinião com os 
seguimentos discentes, docentes 
trabalhadores  e usuários do HU, ainda há 
necessidade de concluir os trabalhos e 
submeter a apreciação dos Conselhos 
Superiores. 

 
Objetivo 10  Desenvolver projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento institucional e regional 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

61. Oferecer 
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 Alcançada 
- A FURG ofertou vagas no processo 
seletivo deste ano para os cursos de Ciências 
Exatas Licenciatura no campus de Santo 
Antônio da Patrulha; curso de Agroecologia 
Bacharelado no campus de São Lourenço do 
Sul; cursos de Hotelaria e Tecnologia em 
Eventos no campus de Santa Vitória do 
Palmar para ingresso em 2014. 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

62. 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 
- Todos as vagas liberadas pelo REUNI 
foram preenchidas, bem como as bolsas 
disponibilizadas; 
- Todos os equipamentos previstos foram 
adquiridos, porém restam ainda diversas 
obras a serem concluídas. 

63. 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 
recebido 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foram recebidos e executados R$ 
1.492.599,04 na aquisição de aparelhos de 
vídeo cirurgia e aparelhos de fototerapia; 
- Foram recebidos e executados R$ 
1.811.021,24 na realização de obras de 
instalação de uma subestação, mudança do 
ramal do alimentador geral e adaptações na 
rede e adequação das instalações de água 
quente e gás GLP na cozinha do Hospital 
Universitário; 
- Restam ainda algumas reformas 
contratadas em 2012 e 2013 que ainda não 
foram concluídas. 

64. Consolidar 
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. Participar do edital para 
obtenção de recursos visando 
à complementação do 
OCEANTEC; 
4. Concluir as obras da 
primeira etapa. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- O Comitê Gestor do OCEANTEC 
participou do edital 03/2013 do Programa 
Gaúcho de Parques Tecnológicos (PGTec) 
com a proposta de Instalação de um 
Empreendimento Âncora no OCEANTEC 
para a construção de um prédio para abrigar 
um centro de pesquisa de um dos estaleiros 
navais brasileiros. O projeto obteve êxito e 
aguarda a liberação dos recursos financeiros 
solicitados. 
- O OCEANTEC participou da Chamada 
Pública MCTI/FINEP/Ação Transversal  
Inova Empresa  PNI/Parques Tecnológicos 
02/2013 com o projeto TECNAVAL  
Centro de Desenvolvimento Tecnológico 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

para a Indústria Naval e Oceânica, sendo um 
dos 08 (oito) projetos escolhidos no País.  
- O Comitê Gestor do OCEANTEC se fez 
presente em diversos evento e reuniões, 
consolidando sua representatividade junto a 
diversas entidade da indústria naval 
brasileira e internacional, como: reuniões do 
RS TECNÓPOLE, reuniões no Programa 
RS Indústria Oceânica, Offshore 
Technology Conference em Houston/EUA  
Offshore Northern Seas em Aberdeen/UK, 
Offshore Technology Conference BRASIL 
na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 
- A obra de construção da primeira etapa 
está com atraso significativo, provocando a 
abertura de processo de inexecução 
contratual contra e empresa contratada.  

 
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 

65. 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. Concluir as obras de 
construção de 3 espaços de 
alimentação. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foi concluída a obra do novo RU; 
- As obras de construção dos espaços de 
alimentação encentram-se com atraso em 
seus cronogramas de execução. 
 

 



 
 

Objetivo 2  Propiciar melhor infraestrutura acadêmica e administrativa 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

66. 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 Parcialmente Alcançada 
- A FURG evoluiu no propósito de 
aquisição de equipamentos obedecendo a 
padronização na busca de redução dos 
custos de manutenção, ainda precisamos 
desenvolver ações no ano de 2014. 

67. 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; 
- Imagenologia; 
- CME; 
- Centro Cirúrgico; 
- Ala de Internação e 
Ambulatórios; 
- Laboratório de Análises 
Clínicas; 
- Consultórios do SPA; 
- 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); 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Com relação à ação 1, foram concluídas as 
obras da Imagenologia, e Laboratório de 
Análises Clínicas, as demais obras e 
reformas tem previsão de conclusão no ano 
de 2014; 
- 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 
foram contratadas em 2013. 
 
 

2. Dar seqüência a 
construção do novo prédio 
da área acadêmica da saúde; 
(FAMED  EEnf); 
3. Projetar, licitar e contratar  
as seguintes obras: 
- Instalação de geradores no 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

HU; 
- Colocação de telas nas 
janelas do HU; 
- Reformar a cozinha do 
HU. 

68. 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 reformas de 
cercamento, 
estacionamentos  e 
iluminação (Barão do Caí); 
2. Projetar, licitar e contratar 
obras de construção de casa 
do estudante, prédio 
administrativo, espaço de 
alimentação e prédio de 
salas de aula no novo 
Campus. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- As reformas constantes no item não foram 
concluídas; 
- Todas as ações constantes no item 2 foram 
executadas. 

69. 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. Concluir a construção  do 
Pavilhão de sala de aula; 
2. Projetar e licitar as obras 
de infraestrutura e 
mobilidade no campus; 
3. Projetar, licitar e contratar 
as obras de construção de 
uma casa do estudante e de 
um espaço de alimentação. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Foi concluída a construção do pavilhão de 
salas de aula. 
- As obras de infra estrutura foram licitadas 
em dois momentos mas não obtiveram 
propostas. 
- Todas as ações constantes do item 3 forma 
executadas.  
 

70. 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. Concluir as reformas no 
laboratório; 
2. Promove melhorias na 
rede elétrica; 
3. Concluir a construção de 
novas salas de aula. 

Meta Alcançada 
- Todas as ações foram concluídas. 
 

71. 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 

1. Concluir as obras e 
reformas dos seguintes 
prédios: 
- Ampliação do Proinfra; 
- Ampliação das salas de 
permanência e do 
laboratório de Liminologia; 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Praticamente todas as obras que estavam 
em andamento e mais as contratadas em 
2012 e não iniciadas no Campus Carreiras, 
tiveram interrupção de seus trabalhos em 
função do embargo imposto pelo IBAMA 
em maio de 2013. Um conjuntos de obras 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

- Ampliação do CIDEC-Sul 
- Reformas na Secretaria do 
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 da 
PROPLAD; 
- Construção do prédio do 
Instituto de Letras e Artes; 
- Construção do Prédio 
Multiuso e refeitórios; 
- Reformas internas no 
CIDEC-Sul;  

que já se encontravam em estágio avançado 
foram Liberados pela FEPAM em setembro, 
as demais ainda estão impedidas de ter sua 
retomada em função da necessidade de 
apresentação de Licenças, que já se 
encontram protocoladas na FEPAM. 
- Com relação a ação 2 todas as iniciativas 
propostas foram cumpridas dentro do 
exercício. 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

- Etapa 2 do prédio do 
Centro de Ciências 
Computacionais; 
- segunda etapa do prédio da 
Escola de Química e 
Alimentos; 
- CENTECO  Escola de 
Engenharia (EE); 
- Expressão Gráfica  Escola 
de Engenharia (EE); 
- Ampliação do  Instituto de 
Ciências Biológicas; 
- Prédio das Pró-Reitorias 
(PROGRAD, PRAE e 
PROEXC); 
- Infra-estrutura viária 
(acessos, estacionamentos, 
ampliação e vias); 
- Dois laboratórios de 
informática e salas de 
permanência no IMEF; 
- Ginásio Poliesportivo; 
- Segunda etapa do o ICHI; 
- Segunda etapa do prédio 
da Psicologia (ICHI); 
- Reforma do Auditório; 
- Prédio do NTI; 
- Observatório (IMEF); 
- Ampliar o estacionamento 
CIDEC; 
- Segunda etapa do prédio 
do ILA (Artes Visuais,); 
- Duplicação da entrada 
principal e calçadas e 
ciclovia junto a Base 
Oceanográfica; 
- Projeto de paisagismo e 
acesso externo  CAIC I 
(Cerca viva); 
- Reforma do horto florestal; 

  
  

  
 

  

  

  



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

- Ampliação do Laboratório 
Térmofluídos; 
- Ampliação da 
Hidroquímica. 
2 Projetar, licitar e contratar 
as seguintes obras: 
- Rede de gases da EQA; 
- Casa do Estudante III; 
- Casa do estudante IV; 
- Prédio 2 do Parque 
Tecnológico; 
- Prédio TEIAS; 
- Reforma do SIB; 
- Prédio da Unidade de 
Armazenamento de 
Resíduos; 
- Reforma do RU; 
- Guarita de vigilância; 
- Diversas obras de 
instalações elétricas, redes 
de dados e telefonia.  

72. 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. Concluir as seguintes 
obras e reformas: 
- CBP  EMA (CTINFRA); 
- Prédio do SAJ; 
- Complexo de Museus; 
- CCMar; 
- Infra-estrutura da EMA. 
2  Projetar, licitar e 
contratar a obra de 
construção dos tanques de 
água. Junto a EMA. 

Meta Parcialmente Alcançada 
- Todas as ações não forma concluídas em 
2013, mas todas as intervenções estão em 
andamento com previsão de entrega ainda 
no primeiro semestre de 2014. 
- A ação dois foi cumprida. 

73. 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. 
3. Adquirir ventiladores. 

Meta Alcançada 
- Foram adquiridas 940 poltronas 
universitárias, 104 ventiladores de parede 
ou teto, 20 projetores de multimídia, 20 
telas de projeção, 20 conjuntos de caixas de 
som. 
 



 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

74. Dar 
continuidade ao 
processo de 
renovação da 
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 (5) camionete tipo Van, 
(1) ônibus rodoviário, (5) pick-up cabine 
dupla, e, (01) motociclo 
 

75. 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. 
- O navio Atlântico Sul esteve no estaleiro 
em Itajaí onde foram promovidas todas as 
intervenções necessárias. 
- A lancha Larus esteve por mais de seis 
meses no estaleiro e foi totalmente 
reformulada. 
- Todas as contratações previstas nas ações 
3 a 6 foram executadas. 
 

76. 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 Alcançada 
- Foram adquiridos e distribuídos 37 itens 
de mobiliários, 2 microcomputadores e 3 

 
 
- A Universidade aprovou o projeto 

icação do Centro de Microscopia 
Eletrônica da Metade Sul, CEME-
com a concessão de duas bolsas DTI e 
selecionou dois profissionais que estão 
integrados ao Centro; 
- Foi contratado um profissional em caráter 
emergencial para auxiliar no funcionamento 
do CEME-SUL e em caráter definitivo a 
contratação de um Técnico Administrativo 
em Educação. 



 
 

Objetivo 5  Qualificar o Sistema Integrado de Bibliotecas 
 

META  ESTRATÉGIA PROGRAMA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS AÇÕES NECESSÁRIAS RESULTADO ALCANÇADO 

77. 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 realizado o processo licitatório na 
modalidade de registro de preços para 
aquisição de acervo nacional e 
internacional; 
- Foram empenhados R$ 1.414.828,44 e 
adquiridos 8.282 exemplares neste ano  

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

78. 
Proporcionar 
infraestrutura 
para 
atendimento 
dos usuários do 
Sistema de 
Bibliotecas. 

3. Qualificar o sistema de 
atendimento aos 
usuários. 

17 PROGRAD 

PROPLAD 
PROINFRA 
PROPESP 

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

Meta Alcançada 
Foram adquiridos e distribuídos para o SiB 
130 itens de mobiliários, 100 estantes para 
livros, 30 ventiladores de parede, 10 
iluminadores de emergência, 2 escaneres de 
livros, 30 microcomputadores, 1 
impressora, 3 condicionadores dar tipo 

de código de barras, 20 leitores biométricos, 
3 tablets, 3 câmeras digitais, 1 aparelho de 
DVD, 3 aparelhos de MP3 e 26 
organizadores de fila. 

 
 

QUADRO RESUMO DE METAS 
Metas Alcançadas 47 
Metas Parcialmente Alcançadas 29 
Metas não Alcançadas 2 

Total 78 
 
 


