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1 – APRESENTAÇÃO
A elaboração do Relatório de Gestão 2008 tem por referência a Instrução Normativa nº
57/2008, de 27 de agosto de 2008; a Portaria nº 2238/2008 de 19 de dezembro de 2008; Decisão
Normativa TCU nº 93 e nº 94 de 03 de dezembro de 2008; Decisão TCU nº 408 de 24 de abril de
2002; Decisão Normativa nº 96 de 04/03/2009, que estabelecem normas de organização e
apresentação das tomadas e prestações de contas dos gestores de recursos públicos, no âmbito do
Poder Executivo Federal. Para sua consecução também foram consideradas as determinações
contidas na Decisão n° 408/2002 – Versão revisada em janeiro de 2006, do Tribunal de Contas da
União.
A estrutura do documento estabelece a análise dos títulos descritos a seguir:
1 – Gestão Operacional / Finalística
2 – Gestão Orçamentária
3 – Gestão Financeira
4 – Gestão Patrimonial
5 – Gestão de Pessoas
6 – Gestão do Suprimento de Bens e Serviços
7 – Processos de Controle
8 – Gestão Estratégica
5
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A correlação existente entre o Relatório de Gestão 2008 e a legislação vigente encontra-se
descrita nos referidos títulos. Nestes são focalizados inúmeros aspectos no sentido de tornar o
Relatório de Gestão 2008 representativo de um efetivo Balanço Social.

2 – GESTÃO OPERACIONAL/FINALÍSTICA
2.1 – Competências Legais e Regimentais
Segundo o seu Estatuto, aprovado em 17/04/2008, a Universidade Federal do Rio Grande –
FURG, com sede e foro no município do Rio Grande – RS, é uma entidade educacional de natureza
fundacional pública, integrante da Administração Federal Indireta, destinada à promoção do ensino
superior e médio de educação profissional, da pesquisa e da extensão, dotada de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que tem as seguintes
finalidades:
I. gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de qualidade e
eqüidade;
II. formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, ampliando o acesso da
população à educação;
III. valorizar o ser humano, a cultura e o saber;
IV. promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e
cultural;
V. educar para a conservação e a preservação do meio-ambiente e do patrimônio histórico e
cultural, o desenvolvimento auto-sustentável e a justiça social;
VI. estimular o conhecimento e a busca de soluções, em especial para os problemas locais,
regionais e nacionais.

2.2 – Missão
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG tem por missão promover a educação plena,
enfatizando uma formação geral que contemple a técnica e as humanidades, que seja capaz de
despertar a criatividade e o espírito crítico, fomentando as ciências, as artes e as letras e propiciando
os conhecimentos necessários para o desenvolvimento humano e para a vida em sociedade. A
Instituição tem como campo principal de atuação o Ecossistema Costeiro e busca produzir,
organizar e disseminar o conhecimento sobre esse ambiente, através do ensino, da pesquisa e da
extensão. A FURG deve servir com elevada qualidade, orientada por princípios éticos e democráticos,
6
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de modo que o resultado de sua ação educativa tenha impacto na comunidade e contribua para a
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e para o desenvolvimento regional sustentável.

2.3 – Visão
No período planejado, a FURG fortalecerá sua posição, na região e no país, de instituição de
ensino superior reconhecida por ter o estudante como foco de suas ações, formando pessoas
capazes, de iniciativa, aptas para o diálogo e para a construção de uma sociedade melhor, pela alta
qualidade de seu trabalho e relevância de sua ação comunitária.
A FURG consolidará sua imagem nacional e internacional como importante centro de estudos
do ecossistema costeiro. Essa imagem, que se fundamenta em uma alta competência acumulada, será
concretizada através da contínua qualificação de seus servidores, de ações em todos os campos do
saber e da indispensável integração à pesquisa das atividades de ensino e extensão.
Complementando-se com o desenvolvimento pleno da região, a FURG implementará
políticas que promovam a educação continuada, atualizem e ampliem a programação de seus cursos
em todos os níveis e contemplem iniciativas científicas, tecnológicas, culturais, assistenciais e
esportivas junto à sociedade.

2.4 – Público-alvo dos processos gerenciais
O público-alvo dos processos gerenciais da Universidade são estudantes do ensino
fundamental, através do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), mantido
em Convênio com a Prefeitura Municipal do Rio Grande; estudantes do ensino médio e profissional
do Colégio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati; estudantes do ensino de graduação distribuídos
pelos 40 cursos da Universidade, estudantes do ensino de pós-graduação distribuídos pelos 16
cursos de pós-graduação lato sensu, 15 programas stricto sensu

e residência médica em 8

especialidades; as prefeituras da região, em especial do cordão litorâneo sul-riograndense; outras
instituições públicas e privadas do país e exterior com as quais desenvolve projetos e estudos
firmados em convênio e a sociedade em geral, que se beneficia das iniciativas tecnológicas,
educacionais, científicas e extensionistas da FURG.

2.5 – Vinculação com o Plano Plurianual – Vinculação Programática
No Plano Institucional da FURG 2007/2010 foram estabelecidos os quatro princípios
7
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norteadores das ações da Universidade:
 Vocação Institucional: o Ecossistema Costeiro
 Geração de conhecimento, com responsabilidade e compromisso social
 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão
 Formação humanística e cidadã
As vinculações programáticas com o plano plurianual 2004/2007 estão representadas nos
programas de administração citados a seguir, representativos dos já mencionados princípios norteadores.
 Apoio Administrativo
 Operações Especiais: Cumprimento Sentenças Judiciais
 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
 Gestão da Política de Educação
 Universidade do Século XXI
 Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

2.6 – Indicadores relevantes (sociais, econômicos e financeiros)
A decisão nº 408/2002 do Tribunal de Contas da União (TCU) determinou às Instituições
Federais de Ensino Superior a inclusão no Relatório de Gestão dos indicadores listados a seguir:
I.

custo corrente/aluno

II.

aluno/professor

III. aluno/funcionário
IV. funcionário/professor
V. grau de Participação Estudantil (GPE)
VI. grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)
VII. conceito CAPES
VIII. índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
IX.

taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

O uso dos indicadores arrolados tem por referência a decisão nº 408/2002-PLENÁRIO e os
Acórdãos nº 1043 – TCU, de 28 de junho de 2006 e nº 2167 – TCU, de 22 de novembro de 2006, e
a revisão pela publicação intitulada “Orientação para o Cálculo dos Indicadores de Gestão” de
janeiro de 2009. A referida publicação, bem como os dois Acórdãos, considera e amplia o
documento “Orientações para Cálculo dos Indicadores de Gestão”, elaborado pelo Tribunal de
8
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Contas da União – TCU, Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC e Secretaria Federal de
Controle Interno – SFC, em dezembro de 2002.
O Boletim Estatístico FURG (ISSN 0103-728X), publicação anual e instrumento pelo qual a
FURG divulga sua produção, dispõe de outros indicadores relativos aos seguintes tópicos:
1. concurso vestibular;
2. distribuição de bolsas de graduação;
3. assistência estudantil;
4. discentes do ensino fundamental;
5. discentes do ensino médio e profissional;
6. discentes da graduação;
7. discentes da pós-graduação;
8. corpo docente;
9. corpo docente do ensino médio (ensino profissional);
10. corpo técnico-administrativo em educação;
11. produção científica do corpo docente;
12. capacitação do corpo docente;
13. capacitação do corpo técnico-administrativo em educação;
14. acervo bibliográfico;
15. publicações editadas;
16. serviços prestados à comunidade (atendimento médico, assistência jurídica e
assistência a construção civil);
17. evolução da área física;
18. evolução do orçamento.
Nas tabelas 17, 18, 19 e 20 do Anexo I estão identificados alguns dos principais indicadores
utilizados pela FURG para aferir a eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa, bem
como o custo dos mais relevantes insumos determinantes na obtenção dos produtos (resultados,
serviços e bens).

2.7 – Demonstrativos do comportamento das metas anuais
2.7.1 – Programas de Administração Previstos (Programação das Metas)
Os programas de administração são apresentados nas tabelas 1, 2, 3 e 4 e contêm os valores
correspondentes à lei orçamentária aprovada para o exercício de 2008. As tabelas apresentam as
9
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seguintes informações:
 nomes dos programas;
 produtos estabelecidos e respectivas unidades de cada programa;
 as metas físicas e orçamentárias para cada programa;
 as fontes de recursos orçamentários;
 as alocações de recursos orçamentários (pessoal e encargos sociais, outras despesas
correntes, e capital).
TABELA 1 – Despesas e metas previstas de PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programas

Produto

Unid.

Meta
Prev.

Aluno matriculado

Unid.

6301

83.237.425,00

Contribuição União-Autarqu. Fund.

16.500.654,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIAIS

15.314.938,00

Cumpr. sentença judic. precatórios

15.314.938,00

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

40.820.650,00

Pagamento aposentadoria e pensões

Rec. Outras
Fontes R$)

99.738.079,00

UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI
Func. Cursos de Graduação

Recursos do
Tesouro R$)

Pessoa beneficiada

Unid.

698

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

40.820.650,00
155.873.667,00

TABELA 2 – Despesas e metas previstas de OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programas

Produto

Unid

Meta
Prev.

UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI
Funcionamento Cursos de Graduação

Aluno matriculado

Recursos do
Tesouro R$)

Rec. Outras
Fontes R$)

11.950.157,0
11.175.157,0
0

522.094,00

Unid

6301

Ass. ao Educando do Ens.Graduação Aluno assistido

Unid

830

530.000,00

Serviços à comunidade - extensão

Pessoa beneficiada

Unid

240.000

30.000,00

Acervo Bibliográfico

Volume
disponibilizado

Milhar

2.000

200.000,00

Universidade Aberta e à Distância

Aluno matriculado

Unid

270

15.000,00

Funcionamento dos Hospitais de
Ensino

10.114,00

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA
PESQUISA CIENTÍFICA
Func. Cursos de Pós-Graduação

10

511.980,00

Aluno matriculado

Unid

8.000,00
890

8.000,00
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DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
Funcionamento da Educação
Aluno matriculado
Unid
Profissional

517.569,00
1.000

517.569,00
5.953.059,00

APOIO ADMINISTRATIVO
Auxílio alimentação servidores

Servidor beneficiado

Unid.

1.677

2.535.068,00

Auxílio transporte servidores

Servidor beneficiado

Unid.

879

1.160.389,00

Assist. pré-escolar a dependentes

Crianças de 0/6 anos

Unid.

306

297.891,00

Ass. Médica e Odont. aos
Servidores

Servidores e
Dependentes

Unid.

3.888

1.959.711,00
50.000,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Capacitação serv. publico federal

Servidor capacitado

Unid

250

50.000,00
1.114.077,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS
Cumprimento Sentenças Judiciais

988.629,00

Cumprimento de Débitos Judiciais

125.448,00

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES

19.592.862,0
0

522.094,00

Recursos do
Tesouro R$)

Rec. Outras
Fontes R$)

1.000.000,00

1.762.089,00

TABELA 3 – Despesas e metas previstas de CAPITAL
Programas

Produto

Unid.

Meta Prev.

UNIVERSIDADE SÉCULO XXI
Func. Cursos de Graduação

Aluno matriculado

Unid

Reforma e Modernização da
Unidade modernizada Unid
Infra-estrutura Física das IFES

6.301

500.000,00

3

500.000,00

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

51.757,00

Func. da Educação Profissional Aluno matriculado

51.757,00

Unid.

1.000

TOTAL DE CAPITAL

1.051.757,00

1.762.089,00

1.762.089,00

TABELA 4 – Resumo dos PROGRAMAS DE ADMINISTRAÇÃO previstos
Programas
Universidade do século XXI
Desenvolvimento do ensino da pós-graduação e da
pesquisa científica
Desenvolvimento da educação profissional e tecnológica
Apoio administrativo

Recursos do
Tesouro (R$)
112.688.236,00

Rec. Outras
Fontes (R$)
2.284.183,00

Total
114.972.419,00

8.000,00

8.000,00

569.326,00

569.326,00

5.953.059,00

5.953.059,00
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Gestão da política de educação

50.000,00

50.000,00

Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais

16.429.015,00

16.429.015,00

Previdência de inativos e pensionistas da união

40.820.650,00

40.820.650,00

TOTAL

176.518.286,00

2.284.183,00

178.802.469,00

2.7.2 – Programas de administração executados (Execução das Metas)
Os programas de administração executados na FURG, no exercício de 2008, são
apresentados nas tabelas 5, 6, 7 e 8.
TABELA 5 – Despesas e metas executadas de PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programas

Produto

Unid.

MetaE
xec.

Recursos do
Tesouro (R$)

Rec. Outras
Fontes (R$)

112.200.972,62

0,00

94.045.733,24

0,00

Contr. União-Autarqu. e Fundações.

18.155.239,38

0,00

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

48.999.517,55

0,00

48.999.517,55

0,00

161.200.490,17

0,00

UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI
Func. Cursos de Graduação

Aluno matriculado

Pagamento aposentadoria e pensões

Pessoa beneficiada

Unid.

Unid.

6.439

779

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

TABELA 6 – Despesas e metas executadas de OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programas

Produto

Unid.

Meta
Exec.

UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI

Recursos do
Tesouro R$)

Rec. Outras
Fontes R$)

13.842.694,86

396.017,69

Func. Cursos de Graduação

Aluno matriculado

Unid.

6.439

13.074.367,78

396.017,69

Ass. ao Educando de Graduação

Aluno assistido

Unid.

2.315

529.999,84

0,00

Serviços à comunidade – extensão Pessoa beneficiada

Unid.

343.745

30.000,00

0,00

Acervo Bibliográfico

Milh.

3,217

200.000,00

0,00

Unid

179

8.327,24

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

517.569,00

0,00

Desenvolvimento da Educação
Profissional e Tecnológica

517.569,00

0,00

4.118.702,24

0,00

Volume disponibilizado

Universidade Aberta e à Distância Aluno matriculado

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA
PESQUISA CIENTÍFICA
Func. Cursos de Pós-Graduação

APOIO ADMINISTRATIVO

12

Aluno matriculado

Aluno matriculado

Unid

Unid.

1.180
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Auxílio alimentação servidores

Servidor beneficiado

Unid.

1.644

2.409.740,41

0,00

Auxílio transporte servidores

Servidor beneficiado

Unid.

719

910.505,20

0,00

Assist. pré-escolar a dependentes

Criança atendida

Unid.

228

174.811,63

0,00

Assist. médica e odontolog. aos
Servidores

Pessoa beneficiada

Unid.

1.025

623.645,00

0,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS

122.968,00

Cumpr. Débitos judiciais
periódicos

122.968,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

18.659.934,10

396.017,69

GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Capacitação serv. publ. federal

Servidor capacitado

Unid.

292

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES

.
TABELA 7 – Despesas e metas executadas de CAPITAL
Programas

Produto

Unid.

Meta
Exec.

4.566.627,14

UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI
Reforma e Modernização da InfraUnidade modernizada
estrutura física das IFES
Funcionamento dos Cursos de
Aluno matriculado
Graduação
Reuni – Readeq. da Infraestrutura.

Recursos do
Tesouro R$)

Unid

3

Unid.

6.439

Rec. Outras
Fontes (R$)
2.703.700,23

500.000,00
3.397.845,14

2.703.700,23

668.782,00

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

48.388,92

0,00

Func. da Educação Profissional

48.388,92

0,00

Aluno matriculado

Unid.

828

TOTAL DE CAPITAL

4.615.016,06

2.703.700,23

TABELA 8 – Resumo dos PROGRAMAS DE GOVERNO executados
Programas
Universidade do século XXI
Desenvolvimento do ensino da pós-graduação e da
pesquisa científica
Desenvolvimento da educação profissional e tecnológica
Apoio administrativo
Gestão da política de educação
Previdência de inativos e pensionistas da união
Operações especiais
TOTAL

Recursos do
Tesouro (R$)
130.610.294,62

Rec. Outras
Fontes (R$)
3.099.717,92

Total
133.710.012,54

8.000,00

8.000,00

565.957,92

565.957,92

4.118.702,24

4.118.702,24

50.000,00

50.000,00

48.999.517,55

48.999.517,55

122.968,00

122.968,00

184.475.440,33

3.099.717,92

187.575.158,25
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2.7.3 – Programas de administração: metas físicas previstas x metas físicas executadas
TABELA 9 – METAS FÍSICAS PREVISTAS X METAS FÍSICAS EXECUTADAS dos
programas de administração
Meta
Prevista

Meta
Executada

Variação
(%)

Produto

Unid.

UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI
Funcionamento dos cursos de
Aluno matriculado
graduação
Assistência ao educando de graduação Aluno assistido

Unid.

6.301

6.439

2,2

Unid.

830

2.315

178,9

Universidade Aberta e a Distância

Aluno matriculado

Unid

270

179

-33,7

Serviços à comunidade por meio
extensão
Acervo bibliográfico

Pessoa beneficiada

Unid.

240.000

343.745

43,2

Volume disponibilizado

Milh..

2,000

3,217

60,9

DESENVOLV. DO ENS. DE PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA
CIENT.
Func. dos cursos de pós-graduação
Aluno matriculado
Unid.

890

1.180

32,6

Unid.

1.000

828

-17,2

Programas

DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Func. da educação profissional

Aluno matriculado

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
Pagamento aposentadoria e pensões

Pessoa beneficiada

Unid.

698

779

11,6

APOIO ADMINISTRATIVO
Assist. médica e odontológica aos
serv.
Auxílio alimentação aos servidores

Servidor beneficiado

Unid.

3.888

1.025

-73,6

Servidor beneficiado

Unid.

1.677

1.644

-2,0

Auxílio transporte aos servidores

Servidor beneficiado

Unid.

879

719

-18,2

Unid.

306

228

-25,5

Unid.

250

292

16,8

Assistência pré-escolar a dependentes Criança atendida
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Capacitação de serv. públicos federais Servidor capacitado

2.8 – Resultados – Incidência Social
A execução da quase totalidade das metas estabelecidas previamente nos programas de
administração para 2008 foi possibilitada através de um esforço concentrado da Instituição de um
modelo de gestão que vem sendo aprimorado de forma que todas as ações previstas no Plano de
Ação e no Plano de Desenvolvimento Institucional sejam executadas dentro do previsto. Aliado a
isso, destacamos a disponibilidade de um orçamento de custeio que teve um acréscimo em relação a
2007, porém insuficiente, sendo necessário um reforço no final do exercício no valor de R$
1.800.000,00, o qual permitiu que pudéssemos fechar o ano com todos os compromissos liquidados.
14
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Serão objeto de análise neste item as metas físicas cujas variações entre o previsto e o
executado superaram o índice de 20%.
Na Assistência ao Educando de Graduação, a previsão inicial era de atendermos 830 alunos
e foram beneficiados 2.315 alunos, superando a meta prevista em 178,9%. Isso somente foi possível
devido à continuidade de uma política de atendimento que visa minimizar os problemas de convívio
dos estudantes e por conseqüência reduzir o índice de evasão. A aprovação do Programa Nacional de
Assistência Estudantil – PNAES – propiciou que, através de descentralização orçamentária,
recebêssemos recursos significativos, permitindo a implantação de diversos programas de
assistência ao estudante, atendendo, desta forma, a grande demanda reprimida.
Na Universidade Aberta e a Distância, a previsão era de 270 alunos matriculados; porém
fechamos o ano de 2008 com 179 alunos matriculados, reduzindo a meta prevista em 33,7%. Tal
redução se justifica pelo elevado índice de evasão diversas iniciativas estão sendo implementadas
visando à solução deste problema.
Nos Serviços à comunidade por meio de Extensão, a previsão inicial era de alcançarmos
um público de 240.000 pessoas e foram alcançadas 343.745 pessoas da comunidade universitária,
municipal e regional, superando a meta prevista em 43,2%. A Universidade mantém uma forte
relação com a comunidade e vem intensificando o desenvolvimento de projetos nas áreas social,
cultural e científica. A política institucional de extensão é intensa, através de promoção e
participação em diversos eventos, além da ampliação do número de projetos; destacamos ainda o
crescimento dos projetos vinculados ao CAIC, o que permitiu abranger de forma qualificada a
comunidade no entorno do Campus.
Na Ampliação do Acervo Bibliográfico, embora o investimento feito para aquisição de acervo
bibliográfico tenha sido o mesmo do ano anterior, conseguimos adquirir um número maior de
exemplares do que o previsto no Plano de Metas para o ano de 2008. Isso ocorreu, basicamente, em
decorrência de dois motivos: o primeiro deve-se a ajustes nos processos licitatórios que permitiram
compras com descontos significativos; o segundo deve-se ao aumento em número de obras cotadas
pelos fornecedores (em outros anos tínhamos um número bastante grande de obras não cotadas), o
que também levou a capacidade de aquisição de um maior número de títulos e exemplares.
No Funcionamento dos Cursos de Pós-graduação, a previsão era de 890 alunos
matriculados; no entanto matricularam-se 1.180 alunos, superando a meta prevista em 32,6%.
Este aumento no número de matriculados nos cursos de pós-graduação da FURG se deve a
dois motivos:
1- Criação de novos cursos de pós-graduação
2- Aumento de vagas para mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação como
proposto no REUNI.
15
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Na Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Empregados e seus Dependentes, a
previsão era de 3.888 servidores beneficiados e foram contemplados 1.025 servidores, reduzindo
em 73,6% o número de beneficiados. Destacamos que tal previsão foi feita na expectativa de
contratação de empresa para prestação dos serviços no ano de 2008; por diversos problemas a
licitação teve que ser repetida de tal forma que o contrato com a empresa vencedora somente será
efetivado nos primeiros meses de 2009. Com a impossibilidade de contratar a empresa ainda em
2008, realizamos o ressarcimento de Plano de Saúde, atendendo somente aqueles servidores ativos e
aposentados já detentores de Plano de Saúde que atendesse as exigências contidas na Portaria
Normativa nº 01/2007 da Secretária de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Assim não foi possível atingir a meta proposta.
Na Assistência Pré-escolar a Dependentes, a previsão era de 306 servidores beneficiados,
porém fechamos o ano com 228 benefícios, reduzindo a meta em 25,5%. A meta proposta de 306
servidores beneficiados considerou a possibilidade de ingresso de servidores técnicos e docentes
pelo REUNI, uma vez que já em dezembro de 2007 o número era de 332 beneficiários. Prevíamos
com o ingresso de novos servidores pelo REUNI o incremento de aproximadamente mais 100
beneficiários. Ocorreram alterações na programação de autorizações para concursos que
inviabilizou o ingresso de servidores previstos.

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – Metas Fiscais
Órgão: Ministério da Educação
Código: 26000
Unidade: Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Código: 26273

3.1 – Orçamento da FURG aprovado na LDO
O Orçamento inicial aprovado na LDO previsto para 2008 é explicitado nas tabelas 10 e 11.
TABELA 10 – ORÇAMENTO GERAL da FURG previsto para o exercício 2008
Tipo de Despesa
Pessoal
Outras Desp. Correntes
Capital
Totais
(%)

16

Tesouro (R$)

Outras Fontes
(R$)

Totais (R$)

(%)

155.873.667,00

0,00

155.873.667,00

87,18

19.592.862,00

522.094,00

20.114.956,00

11,25

1.051.757,00

1.762.089,00

2.813.846,00

1,57

176.518.286,00

2.284.183,00

178.802.469,00

100,00

98,73

1,27

100,00
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TABELA 11 – Detalhamento do ORÇAMENO GERAL da FURG previsto para o exercício
2008
Tipo de Despesa
PESSOAL

Tesouro

Outras Fontes

Totais

155.873.667,00

155.873.667,00

Ativo

83.237.425,00

83.237.425,00

Inativo / Pensionista

40.820.650,00

40.820.650,00

Contribuição da União de suas Aut.e Fundações

16.500.654,00

16.500.654,00

Cumprimento Sentenças Judiciais Precatórios *

15.314.938,00

15.314.938,00

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL

20.644.619,00

2.284.183,00

22.928.802,00

5.953.059,00

5.953.059,00

297.891,00

297.891,00

Auxílio Transporte

1.160.389,00

1.160.389,00

Auxílio Alimentação

2.535.068,00

2.535.068,00

Assist. Médica e Odontológica

1.959.711,00

1.959.711,00

14.691.560,00

16.975.743,00

Desenvolvimento da Ed. Prof. e Tecnológica

569.326,00

569.326,00

Acervo Bibliográfico

200.000,00

200.000,00

Cumprimento de Débitos Judiciais Vincendos

125.448,00

125.448,00

Assistência Educando Ensino Graduação

530.000,00

530.000,00

BENEFÍCIOS
Assistência Pré-Escolar

OUTRAS ATIVIDADES

Funcionamento Cursos Graduação
Funcionamento dos Cursos Pós-Graduação

11.675.157,00

2.274.069,00

13.949.226,00

8.000,00

8.000,00

Serviços Sociais à Comunidade por Extensão

30.000,00

30.000,00

Capacitação Servidores Públicos Federais

50.000,00

50.000,00

988.629,00

988.629,00

15.000,00

15.000,00

Cumprimento sentenças judiciais (precatórios)*
Universidade Aberta e à Distância
Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Reforma e Modernização de Infra-Estrutura
TOTAL GERAL

10.114,00
500.000,00
176.518.286,00

10.114,00
500.000,00

2.284.183,00

178.802.469,00

* Crédito descentralizado para TRF, 4ª região.
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3.2 Orçamento Total Executado
O orçamento total executado na FURG, no exercício de 2008, é resumido na tabela 12.
TABELA 12 – Resumo do ORÇAMENTO executado em 2008
Rec. do Tesouro
Executados(R$)

Despesa
Pessoal e encargos
sociais
Outras despesas
correntes
Capital
TOTAIS

Rec. de Outras
Fontes Exec.
(R$)

Descentralizações
(R$)

Totais
(R$)

(%)

161.200.490,17

75,84

19.776.783,07

38.832.734,86

18,27

2.703.700,23

5.190.902,92

12.509.619,21

5,89

184.475.440,33

3.099.717,92

24.958.160,53

212.533.318,78

100,00

86,79

1,46

11,75

100,00

161.200.490,17

0,00

18.659.934,10

396.017,69

4.615.016,06

(%)

O detalhamento das transferências de recursos mediante convênios e descentralizações é
apresentado na tabela 13 e representa atividades não programadas nos planos de administração
TABELA 13 – CONVÊNIOS E DESCENTRALIZAÇÕES recebidos no exercício de 2008
Tipo

Concedente

Objeto da Avença

Data
Publicação

Estudos Ambientais em
áreas de atuação da
D CAPES DS Apoio a Pós-Graduação

17 Ago. 00

CAPES
PICDT
CAPES
D
REUNI

C ANP/PRH

D

Apoio a Pós-Graduação

Custeio
(R$)

Capital
(R$)

Totais
(R$)

Contra
Partida

397.372,49

0,00

0,00

397.372,49

0,00

28 Mar. 08 1.810.668,00

0,00

0,00 1.810.668,00

0,00

01
Ago.08

0,00

0,00

166.900,00

0,00

0,00

89.688,00

0,00

0,00

24.233,83

0,00

0,00

10.800,00

0,00

0,00

529.506,77

0,00

0,00

499.800,00

0,00

0,00

22.060,00

0,00

0,00

136.124,65

0,00

0,00

134.253,69

0,00

0,00 1.062.323,58

0,00

0,00 1.264.062,67

0,00

0,00 2.172.627,51

0,00

0,00 1.097.690,18

0,00

166.900,00

Reestruturação e Expansão
01 Ago 08
89.688,00
0,00
das Universidades Federais
Qualificação Institucional D CAPES PQI
01 Ago 08
24.233,83
0,00
Física
CAPES
Programa Institucional de
D
01 Ago 08
10.800,00
0,00
PIQDTEC Qualificação Docente
CAPES
D
Apoio a Pós-Graduação
28 Mar 08
529.506,77
0,00
PROAP
CAPES
D PROAquisição de Equipamentos 22 Dez 08
0,00 499.800,00
EQUIPAME
SESu
Descentralização –
D
29 Jan 08
0,00
PROMISAE Promisaes – Projeto Milton
22.060,00
SESu
Conclusão Prédio CIDECD
23 Jun 08
0,00 136.124,65
CIDECSul
Programa Especial de
D SESu-PET
28 Mar 08
134.253,69
0,00
Treinamento – Engenharia
SESuDescentralização da
D Residência
29 Jan 08 1.062.323,58
0,00
Residência Médica
Médica
SESu –
Funcionamento do Hospital
D Funcioname Universitário Gestão
24 Jun 08 1.112.345,67 151.718,00
nto HU
150218
SESu
Reestruturação e Expansão
D
27 Mai 08
835.080,06 1.337.547,45
REUNI
das Universidades Federais
SeSu
Programa Nacional de
D
04 Ago 08
964.396,19 133.293,99
REUNI
Assistência Estudantil
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SESu
D Docagem
Navio
D SESu
D FNS
D FNS
D

FNS

D SESAN
D FNDE
D FNDE
D FNDE
D FNDE

Docagem e Revitalização
do navio Oceanográfico
Atlântico Sul
Modernização da frota de
veículos
AIH-SAI/SUS
AIH-SIA/SUS - UG
150218
AIH-SIA/SUS - UG
150218
Desc. Agricultura Urbana e
Periurbana
Mídias na Educação –
Básico
Mídias na Educação –
Intermediário
Mídias na Educação –
Avançado
Aquisição de Equipamentos
– UAB

31 Jul 08

83.092,80

0,00

0,00

83.092,80

0,00

31 dez.08

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

10 Jan 08

4.106.292,19

0,00

0,00 4.106.292,19

0,00

10 Jan 08

3.804.473,81

0,00

0,00 3.804.473,81

0,00

10 Jan 08

1.891.000,00

0,00

0,00 1.891.000,00

0,00

09 Dez 08

277.582,00

102.038,54

0,00

379.620,54

23 Jul 08

70.095,28

0,00

0,00

70.095,28

0,00

23 Jul 08

20.987,30

0,00

0,00

20.987,30

0,00

23 Jul 08

19.218,86

0,00

0,00

19.218,86

0,00

22 Dez 08

0,00

116.576,85

0,00

116. 576,85

0,00

0,00

D IPHAN

Modernização do NUME

21 Out 08

0,00

97.726,15

0,00

97.726,15

0,00

D IPHAN

Qualificação dos Museus

22 Dez 08

165.000,00

100.000,00

0,00

265.000,00

0,00

D SEAP

Projeto Amazônia Azul

18 Abr 08

355.945,20

143.689,30

0,00

499.634,50

0,00

D SEAP

Projeto Carcinicultura

29 Dez 08

0,00 2.401.528,92

0,00

D SEAP
D SPO/ME

Projeto Rede de
Comercialização
Projeto Esporte
Educacional

1.335.851,00 1.065.677,92

30 Dez 08

157.731,80

14.100,00

0,00

171.831,80

0,00

30 Dez 08

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

D SEDH

Desc. Comitê de Educação

12 Dez 08

90.620,00

0,00

0,00

90.620,00

0,00

D SPO/MEC

Pólo III - Atualização
Orçamentária

05 Mai 08

1.627,98

0,00

0,00

1.627,98

0,00

D MIN/JUS

PRONASCI – PACIFICAR 01 Dez 08

40.594,00

20.850,00

0,00

61.444,00

0,00

01 Abr 08

0,00

502.166,71

0,00

502.166,71

0,00

19 Nov 08

40.000,00

10.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00 211. 613,00

0,00

211. 613,00

0,00

D MCT/CRL
D

SE/MIN
CIDADES

D SETEC
D SETEC
D SETEC
D SETEC

Centro de Estudos dos
Oceanos
Form. Básica Geomática –
Região Metropolitana de
Construção da 4ª etapa do
Ginásio do CTI
Assistência Educando
PROEJA
Fomento ao
Desenvolvimento da
Encontros Dialógicos com
o PROEJA
TOTAL

31 Dez 08
26 Jun 08

49.000,00

0,00

0,00

49.000,00

0,00

19 Jun 08

72.000,00

107.935,90

0,00

179.935,90

0,00

28 Ago 08

26.562,57

0,00

0,00

26.562,57

0,00

0,00 24.958.160,53

0,00

19.767.303,07 5.190.857,46

D - Descentralização
C – Convênio
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TABELA 13.1 – CONVÊNIOS mediante repasse as Fundações de Apoio no exercício de 2008.
Concede
nte

Objeto da Avença

Data
Situação da
avença
Publicação

Estudos Ambientais
ANP/PR
em áreas de atuação
H
da Petrobras
Conclusão Prédio
SESu
CIDEC-Sul
FNS/AIH Manutenção do
Hospital
SIA/SUS Universitário
Qualificação dos
SETEC laboratórios e
recuperação – CTI

Atingida

17 ago. 00

Atingida

23 jun. 08

Atingida

Não se
aplica

Atingida

31 Dez 08

TOTAL

Custeio
(R$)
397.372,49

Capital
(R$)

Pessoa
l
(R$)

Totais
(R$)

Contra
Partida

0,00

0,00

397.372,49

0,00

0,00 136.124,65

0,00

136.124,65

0,00

0,00 8.379.143,28

0,00

0,00

211.613,00

0,00

0,00 9.124.253,52

0,00

8.379.143,28

0,00

0,00 211.613,00
8.776.515,87 347.737,65

C – Convênio

3.3 – Ocorrências na Programação
O crescimento da Universidade nos últimos anos, quer em sua estrutura física, número de
projetos, cursos e vagas oferecidas e o conseqüente aumento no número de alunos matriculados tem
sido uma constante. No entanto, a melhoria dos indicadores da Universidade na participação no
modelo de distribuição do orçamento das IFES ainda precisa ser melhorado. O orçamento de
custeio no exercício de 2008 melhorou significativamente, possibilitando o fechamento do ano em
uma condição bastante favorável. Porém ainda há uma demanda reprimida que necessita de
atendimento no próximo ano. O problema mais grave enfrentado, e que vem se estendendo por
muitos anos, é a falta de recursos de capital, inviabilizando a ampliação de espaços físicos e
aquisição de equipamentos. A ênfase no emprego do Plano de Desenvolvimento Institucional
2007/2010, com os detalhamentos anuais através do Plano de Ação, ambos aprovados pelo
Conselho Universitário, tem contribuído significativamente para o planejamento institucional,
servindo como instrumento a orientar a tomada de decisão no processo de gestão.

3.4 – Ocorrências na Execução
O ano de 2008 foi marcado por um aumento no orçamento de custeio da Universidade, não
tão significativo como o ocorrido nos anos de 2006 e 2007, porém suficiente para que pudéssemos
cumprir com todas as despesas de funcionamento (Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008); manter
os estoques de material em condições razoáveis e dar seqüência aos Programas de Recuperação de
Equipamentos e Recuperação e Ampliação da Área Física, que haviam sido iniciados no ano de
2005.
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O problema mais grave que ainda continuamos enfrentando é a carência de recursos de
capital destinados à ampliação de espaços físicos e aquisição de equipamentos. Como forma de
solucionar problemas de falta de recursos de custeio em atividades específicas, foram firmados
alguns convênios que puderam minimizar as dificuldades já mencionadas.
Com a adesão da nossa Universidade ao REUNI, diversas demandas reprimidas começaram
a ser atendidas minimizando os problemas históricos de falta de recursos principalmente para
investimento em infra-estrutura.
O orçamento total executado em 2008 totaliza R$ 212.533.318,78.

3.5 – Restos a pagar
A tabela abaixo mostra informações sobre restos a pagar de exercícios anteriores:
Ano de
Inscrição

Restos a pagar processados

Restos a pagar não-processados

Inscritos

Canc.

Pagos

A pagar

Inscritos

Canc.

Pagos

A pagar

2007

109.390,27

0,00

50.162,28

59.227,99

12.243.304,88

2.380.832,12

7.055.570,37

2.806.902,39

2008

79.489,66

0,00

0,00

79.489,66

15.427.945,54

0,00

0,00

15.427.945,54

3.6 – Cartão de pagamento do Governo Federal
A partir do segundo semestre de 2008 a Instituição passou a utilizar os suprimentos de
fundos, na modalidade de pagamento através de Cartão de Pagamento do Governo Federal na
quantidade de 09 cartões, com gastos totais no valor de R$ 23.000,00.
A tabela abaixo detalha a forma de utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal:
Ano

Fatura

Saque

Quantidade

Valor

Quantidade

Valor

*

41.774,79

10

3.500,00

2008

* não definida
Notas Explicativas:
(numeração de acordo com o anexo V da Portaria CGU nº 2238/2008)
Item 6 - Previdência Complementar Patrocinada:
Em cumprimento ao disposto no anexo II, item 06 da Decisão Normativa/TCU 93/08,
declaramos que não houve ocorrência no período nesta Instituição.
Item7 - Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recurso externos:
Em cumprimento ao disposto no anexo II, item 07 da Decisão Normativa/TCU 93/08,
declaramos que não houve ocorrência no período nesta Instituição.
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Item 8 - Renúncia Tributária:
Em cumprimento ao disposto no anexo II, item 08 da Decisão Normativa/TCU 93/08,
declaramos que não houve ocorrência no período nesta Instituição.
Item 9 - Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia:
Em cumprimento ao disposto no anexo II, item 09 da Decisão Normativa/TCU 93/08,
declaramos que não houve ocorrência no período nesta Instituição.
Item 10 - Operações de fundos:
Em cumprimento ao disposto no anexo II, item 10 da Decisão Normativa/TCU 93/08,
declaramos que a mesma não aplicável a natureza jurídica desta Instituição.
Item 15 - Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio foi dispensado:
Em cumprimento ao disposto no anexo II, item 15 da Decisão Normativa/TCU 93/08,
declaramos que não houve ocorrência no período nesta Instituição.
Item 17 - Outras informações consideradas relevantes:
Em cumprimento ao disposto no anexo II, item 17 da Decisão Normativa/TCU 93/08,
declaramos que não houve ocorrência no período nesta Instituição.
Em cumprimento ao disposto no anexo III, Item 07, da Decisão Normativa/TCU 94/08,
declaramos que esta Instituição não efetuou pagamento de despesa de natureza sigilosa no exercício
de 2008.
Em cumprimento ao disposto no anexo VI, item 10 da Decisão Normativa/TCU 93/08, a
liberação de diárias e passagens obedece rigorosamente o limite estabelecido pela Portaria
MEC//SPO nº 16, de 28.12.2007. Somente são autorizadas diárias e passagens em finais de semana
e feriados nos casos em que seja necessário o deslocamento nestes dias, devidamente justificado no
processo de solicitação e assinada pela chefia da unidade solicitante. Em 15 de outubro de 2007
através do Of. PROAD nº 111/2007, solicitamos ao MPOG a implantação e orientações para
funcionamento Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão que posteriormente passou a ser de uso obrigatório com a edição
do Decreto nº 6258 de 19 de novembro de 2007. No final do ano de 2008 participamos de
treinamento operacional e o SCDP começa a ser implantado no início de 2009.

4 – GESTÃO FINANCEIRA
4.1 – Dívidas existentes
A dívida registrada pertence à CORSAN (de R$ 387.220,02), desde 2001, com
parcelamento em 99 vezes de R$ 5.866,97, sendo quitadas até o presente momento 68 parcelas,
restando R$ 181.876,07 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e sete centavos).
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Demonstrada no quadro abaixo:
Credor
UG
Nome

CNPJ

Inscrição (saldo
inicial)
Data

Valor

154042 CORSAN 92802784.00001-90 09/2001 387220,02

Pago

a Pagar

Parcelas

Total
pago

Parcelas

Valor
parcela

68

398953,96

31

5866,97

Saldo devedor
(31/12/2008)

181876,07

A dívida da IBM Global Services Ltda (totalizando R$ 60.966,38) foi baixada conforme
determinação em processo 23116.000864/2001-19, em 19/08/08.

5 – GESTÃO PATRIMONIAL
5.1 – Controle
A questão patrimonial, em continuidade às ações iniciadas em 2006, foi melhorada no que
se refere a: (a) bens patrimonializados cuja origem é a FURG – continuaram as mudanças
operacionais para agilizar o ingresso de bens. A revisão procedida no Levantamento de Bens
Móveis, com a criação de ferramenta informatizada, tem permitido um avanço no controle dos bens
da FURG, com índice de bens encontrados superior a 95%; além disso, a nova Comissão de Baixa
de Bens tem executado um trabalho mais ágil, no sentido de liberar processos com melhor
dinâmica. Ainda há limitação no quantitativo de servidores e no espaço físico da DIPAT (Divisão
de Patrimônio) para fazer frente ao crescimento da FURG; e, (b) bens patrimonializados cuja
origem não é a FURG – tais bens são oriundos das Fundações de Apoio e, desde 2006, o repasse de
bens pelas FA’s é feito mensalmente e sua incorporação ao patrimônio da FURG ainda requer
aperfeiçoamentos. A FAURG já disponibiliza a listagem de bens em sua página, conforme
determina Acórdão do TCU.
Reafirmamos que, a continuidade das atividades, será preciso tratar a questão patrimonial
como uma atividade vinculada às atividades de segurança, quer pela dimensão do quantitativo de
bens, quer pela manutenção e permanência de cuidados com o patrimônio da FURG. O estatuto
aprovado em 2008 contempla aspectos nesta direção e a reforma regimental da FURG, deverá
absorver alterações estruturais já em 2009.
Ainda é válido expressar que, ao adotarmos a modalidade Pregão Eletrônica, acompanhada
do respectivo Projeto Básico, produziram-se ganhos institucionais, com redução de itens não
conformes, o que minimizou substancialmente as reclamações.
A contínua capacitação dos técnicos da SAMP (Superintendência de Administração de
Materiais e Patrimônio) propiciou melhoria do rendimento no trabalho, cumprimento de metas e
menos improviso no atendimento das demandas institucionais.
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5.2 – Atualização Tecnológica
Através da utilização de recursos do tesouro, próprios e de convênios, foi possível a
aquisição de equipamentos, para as diversas áreas da Universidade, embora em quantidades bem
inferiores à demanda. Conforme constante no Plano de Ação de 2008, foram estabelecidas algumas
metas, como qualificação dos laboratórios de ensino e pesquisa; para tanto foram adquiridos
diversos equipamentos; melhorias em salas de aula com a aquisição de poltronas universitárias;
melhorias na estrutura administrativa com a aquisição de equipamentos de informática, mobiliários;
adequação do parque gráfico com a aquisição de novos equipamentos de impressão; manutenção de
máquinas e veículos através da recuperação da frota de veículos e máquinas pesadas e melhorias
nas condições dos Departamentos, com a aquisição de equipamentos de laboratório, informática,
áudio, vídeo, som, entre outros. A tabela 14 apresenta uma relação dos equipamentos adquiridos no
ano de 2008 para as diversas unidades da FURG.
TABELA 14 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM 2008

24

Nº

Quant.

Equipamento

1
2
3

4
18
1

4

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
3
3
10
1
1
5
1
123
1
2
9
2
4
17
113
10

agitador de hélice ou mecânico
agitador magnético c/aquecimento, 4L (9), 5L(1), 10L(8)
agitador magnético macro microprocessado
agitador magnético, corpo resistente a impactos e produtos
químicos
agitador mecânico capacidade 20L;90-24000rpm
amperímetro analógico portátil
aparador de fita de borda
aparelho de pressão (esfigmomanômetro)
aparelho de pressão digital de pulso
aparelho de pressão tipo coluna
aparelho de telefax, alimentação automática p/ 10 originais
aparelho gravador de DVD slim
aparelho telefônico c/ fio, na cor grafite ou gelo, c/ chave de seleção
apresentador multimídia s/ fio, 2,4GHz p/ distância até 15m
aquecedor
ar condicionado 9.000 BTU’S
armário 2 portas todo em MDF c/ espessura mínima de 18mm
armário 2 portas, medindo 1,54x40, 40x0,90m, espessura 15mm
armário de aço, com 2 portas
armário modelo A01 conforme catálogo de mobiliário FURG
armário modelo A02 conforme catálogo de mobiliário FURG
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continuação
Nº

Quant.

Equipamento

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

40
1
11
284
26
1
2
10
2
4
6
4
1
8
6
6
11
14
1
1
1
10
8
30
10
1
1
6
2
2
5
2
1
8
20
52
1
1
1

armário modelo A03 conforme catálogo de mobiliário FURG
armário p/ tv sob medida
armário sob medida
armários, balcões, mesas e etc, sob medida
arquivo de aço c/ chapa de 20 USG c/ 4 gavetas
auto clave p/ esterelização a vapor
autoclave vertical
balança analítica 210g (0,1mg) (4), 250g (0,01mg) (6)
balança analítica, trava automática: nivelamento através bolha de água
balança de bancada c/ capacidade mínima de 6Kg, c/ divisão 1g
balança eletrônica de precisão, gabinete metálico
balança semi-analítica 220g (0,001g)
balcão c/ 2 portas em mdf, c/ chave
balcão de pia p/ cozinha, em madeira, 2 portas e gaveteiro
balcão expositor
balcão modelo B01 conforme catálogo de mobiliário FURG
balcão modelo B02 conforme catálogo de mobiliário FURG
balcão modelo B03 conforme catálogo de mobiliário FURG
balcão modelo B04 conforme catálogo de mobiliário FURG
balcão modelo B10 conforme catálogo de mobiliário FURG
balcão refrigerado, vidro reto na parte frontal e superior
balcão sob medida, confeccionado em MDF
bancada sob medida, confeccionado em MDF
banco tipo caixa s/ rodízio, armação metálica
banco tipo mocho com altura aproximada 50cm
banho maria 9L, em aço inox, 06 bocas e c/ anéis redutores
banho maria c/ 4 anéis redutores digital
banho maria c/ temperatura controlável
banho maria sorológico
banho termostático, c/ bomba p/ circulação de água
barômetro analógico náutico; 730 a 785 mmHg/970 a 1048 hPa
barômetro neróide c/ escalas em mbar/hpa e mmHg
bateria de aquecimento tipo Sebelin
bebedouro de água
beliche de madeira
bidê sob medida, confeccionado em MDF
blender c/ copo inox capacidade de 1L, c/ velocidade variável
blender p/ homogeinização de alimentos
bloco digestor p/ microtubos
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Nº

Quant.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

1
5
1
1
5
1
1
1
2
627
75
265
183
8
189
30

77

1

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1
1
7
2
6
1
6
2
2
2
3
1
3
3
10
1
1
2
1
1
4
3

Equipamento
bomba calorimétrica, estático, 110/220v
bomba de infusão, c/ modo de infusão selecionável
bomba de vácuo – jato de água
bomba de vácuo duplo estágio c/ rotores
bomba de vácuo e ar comprimido
bomba de vácuo e compressor de ar
bomba peristáltica vazão regular através de circuito eletrônico
cadeira (presidente) c/ braço, c/ base giratória c/ relax a gás
cadeira c/ somente assento e encosto s/ base
cadeira fixa 4 pés
cadeira fixa de polipropileno
cadeira fixa empilhável, estrutura metálica tubo oblongo 16x30
cadeira fixa s/ braço, pés em “S”
cadeira fixa tipo caixa, armação metálica, na cor preta
cadeira giratória s/braço, armação metálica
cadeira giratória c/ braço, armação metálica
cadeira giratória, modelo executiva c/ braços, rodízio e estofado
tecido
cafeteira elétrica c/ depósito de 10L e c/ esterilizador
cafeteira elétrica p/ 2L de café c/ deposito de água acoplado
caixa de som amplificada
calculadora científica
calculadora portátil c/ 10 dígitos
câmara de gás p/ sacrifício de roedores
câmera digital de no mínimo 7.2 megapixels
câmera digital de no mínimo 8.1 megapixels
capela de exaustão de gases
capela de fibra p/ bancada, em fibra de vidro laminada c/ reforço
carrinho p/ transporte de livros
carro plataforma tipo zorra c/ pneus, aprox. 1,20x1,00m
carro térmico c/ 8 cubas inox p/ alimentos quentes
carro tipo armazém, c/ 2 rodas maciça 1,25 (alt.) e 0,40 (larg)
casco p/gás GLP tipo P13
celular GSM c/ quadri-band
centrífuga de bancada, c/ cabeçote removível
centrífuga gabinete metálico em chapa de aço
centrífuga refrigeradora de mesa
centrífuga tripé, sistema pendular
chapa aquecedora
chapa c/ aquecimento e agitação magnética, corpo em alumínio
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continuação
Nº

Quant.

Equipamento

100
101
102
103

1
1
2
1

104

41

105

24

106

33

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

20
1
1
36
1
1
1
1
1
1
1
1
5
10
1
6
1
1
1
3
1
1
1
2
1
7
1
1
1
1

chapa térmica de ferro termostatizada
chave seletora digital
chaveador KVM stackable c/ osd 8 portas
climatizador de ar tipo BI-split
climatizador de ar tipo split, capacidade 12.000 BTU’S(24), 18,000
BTU’S(17)
climatizador de ar tipo split, capacidade 24.000 BTU’S(23), 30,000
BTU’S(1)
climatizador de ar tipo split, capacidade 7.000 BTU’S(6), 9,000
BTU’S(27)
colchão de solteiro
compressor de ar
condutivímetro de campo ou bancada, display digital
conj. De 5 caixas acústicas
conj. De arquivos deslizantes
conj. De equipamentos p/ práticas esportivas
conj. De ferramentas de poda
conj. De instrumental p/ micro cirurgia
conj. De X-Ray Test Device
conj. Estofado
conj. Odontológico
conj. p/ areografia
contador de colônias digital
container c/ capacidade de 1000L na cor verde
container de 40 pés
conversor de mídia 10/100/1000 e cordão óptico duplex
corte de pele em bloco 70x ampliada – modelo anatômico
corte de rim básico, glomeros, nefron – modelo anatômico
deionizador de água, 50L/h, bivolt, c/ coluna mista
destilador de água 5L/h c/ deionizador 5L/h
destilador de água de parede c/ capacidade de 10L/h
destilador de N c/ vidraria fixa, gabinete de inox 304
destilador de nitrogênio/proteína
destilador de proteína
destilador de solvente c/ vidraria fixa, controle de temp. eletrônico
desumidificador de ar
encadernadora térmica c/ capacidade mínima de 250 L/hora
escada de abrir, confeccionada em alumínio, c/ 7 degraus
escada de alumínio, 4 degraus, dimensões 1,335x0,429x0,127m
escada extensiva em alumínio, c/ 14 degraus
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Nº

Quant.

Equipamento

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

4
3
1
2
2
4
2
2
2
4
1
17
4
34
44
7
33
10
8
9
4
2
3
2
2
1
2
1
7
1
2
4
2
4
1
1
1
1
22

escaninho modelo E05
escrivaninha c/ 2 gavetas medindo aprox. 1400x600x740mm
esmerilhadeira angular 9” 2200W/220V, industrial
espectrofotômetro
espectrofotômetro de absorção atômica
espectrofotômetro infra-vermelho
espectrofotômetro ultravioleta-visível
espectrofotômetro uv, grade de difração com 1200 linhas/mm
espectrofotômetro uv/vis feixe duplo, fenda regulável
espectrofotômetro uv/vis feixe simples de 200-1000mm
espectrofotômetro visível seleção manual do comprimento de onda
estabilizador bivolt
estação de trabalho
estante em aço medindo 198cm(alt)x92,5cm(lar)x30cm(prof)
estante em aço p/ colocar livros
estante modelo E01 conforme catálogo de mobiliário FURG
estante modelo E02 conforme catálogo de mobiliário FURG
estante modelo E03 conforme catálogo de mobiliário FURG
estéreo microscópio
estereoscópio
estetoscópio
estufa 1,5x1,5 até 300ºc, analógica
estufa analógica 50x50x60-150L
estufa analógica de até 200ºc p/ esterilização e secagem
estufa c/ circulação de ar e temp.controlável entre 50º e 150ºc
estufa de BOD, câmara climatizada/germinação c/ fotoperíodo
estufa de cultura bacteriológica
estufa de óleo 42L
estufa de secagem e esterilização
estufa desumificadora confeccionada em chapa de aço
estufa incubadora de BOD
estufa p/ papéis modelo E04
evaporador rotativo
exaustor de parede
filmadora DVD
filtro de aço inox c/ selos de teflon e silicone
flip chart em base eucatex
fogão a gás GLP c/ 2 bocas, forno c/ grelha, pés metálicos
fogão a gás, c/ 4 bocas, c/ forno, acendedor automático
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continuação
Nº

Quant.

176
177
178
179
180

1
1
4
4
1

181

10

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

1
2
6
2
7
1
1
2
3
1
1
1
1
127
1
5
52

199

4

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

1
1
4
59
133
5
2
1
1
2
1
1
1
19

Equipamento
fogão a gás, c/ 6 bocas, c/ forno, acendedor automático,127V
fogão p/ balcão c/ 2 bocas
fonte chaveada, entrada 127/220V, saída 24 VDC
fonte de alimentação (tipo assimétrica)
fonte de tensão regulável, fonte de alimentação, 30V a 3ª
forno de microondas, c/ capacidade mínima de 18L, c/ prato
giratório, 220V
forno elétrico industrial tipo mufla digital, 220V
forno mufla microprocessado
fotocopiadora de mesa
fragmentadora de papéis p/ até 8 folhas
freezer horizontal c/ capacidade interna mínima de 400L
freezer horizontal c/ capacidade interna mínima de 500L
freezer vertical c/ capacidade interna mínima de 170L
freezer vertical c/ capacidade interna mínima de 246L
frigobar, com capacidade entre 76 a 86 L
furadeira de bancada ½x8-1/3 HP, 220V
furadeira portátil c/ mala de ferramenta S 3/8-420W/220V
furadeira/parafusadeira c/ bateria 1918gv 110V
gabinete de fluxo laminar vertical
gaveteiro modelo G01 conforme catálogo de mobiliário FURG
gerador de energia
grampeador mínimo 100 folhas
guarda roupa sob medida
guarita de fibra, individual medindo 1,00x1,00m c/ janela em 3
lados
home theater
homogeinizador de amostras tipo stomacher
impressora jato de tinta colorida
impressora laser jet
impressora multifuncional
jarra anaeróbica
kit de avaliação profissional corporal
kit p/ luz refletida Bx51
lavadora ultra-sônica
liquidificador, copo c/ capacidade mínima de 2L.
lixadeira orbital HOBBY/220V
longarina de 3 lugares, c/ espuma injetada
lupa p/ isolar cristais,
luz de emergência
29

Relatório de Gestão / Exercício 2008

continuação

30

Nº

Quant.

214

2

215

1

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

1
6
17
4
1
1
2
1
10
105
80
30
57
124
53
27
67
5
4
5
5
2
40
3
20
1
6
3
2
337
4
9
1
3
1
1

Equipamento
manequim p/ cuidados c/ paciente e medidas de suporte básicomodelo anatômico
manipulador uterino c/ EBRAE p/ cromotubação-modelo
anatômico
manipulador uterino p/ extrator p/ histerectomia-modelo anatômico
manômetro; analógico
manta aquecedora
manta de aquecimento, corpo em alumínio c/ revestimento em epoxi
mapoteca de aço c/ 5 gavetas, capacidade mínima de 30Kg
máquina copiadora, indicada p/ chaves tipo yale e automotiva
medidor de ponto de fusão
mesa c/ agitação horizontal, base reforçada e pés de borracha
mesa emplilhável, quadrada, na cor vinho, modelo martinique
mesa modelo M01 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M02 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M03 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M04 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M05 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M06 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M07 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M08 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M09 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M10 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M12 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M13 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa modelo M15 conforme catálogo de mobiliário FURG
mesa p/ desenho
mesa p/ impressora em MDF c/ espessura mínima de 18mm
mesa p/ refeitório c/ tampo em fórmica na cor bege
mesa p/ reunião redonda entre 1,20 e 1,50m de diâmetro
mesa sob medida em MDF
mesa tipo “L” p/ escritório, em MDF, c/ tampo
micro system digital, potência mínima 2300W, c/ controle remoto
microcomputador
microfone dinâmico super cardióide profissional
microscópio
micro-serrilhadora c/ cap. mín. de produção/hora 3000 a 1600
mini gravador digital de voz
mini processador-cuisinart
mini system portátil
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continuação
Nº
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Quant.
3
1
2
15
20
1
1
6
1
1
1
1

264

35

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

14
17
4
40
11
1
118
6
5
8
7
2
1
1
1
1
2
1
4
2
1
2
1
1713
2
1
1
42
1
1
3
6
1

Equipamento
modelo de braços (2), modelo de nádegas (1)-modelo anatômico
moinho de pás p/ homogeneização de grãos e farelos
mola hidráulica p/ porta, c/ regulagem de pressão
monitor de vídeo 17”
monitor LCD 17” (9), 19” (8), 22” (3)
moto esmeril ½ HP/220V, c/ rebolo e escova
moto bomba centrífuga em aço inox AISI 316
motor assíncrono trifásico 5CV, IV pólos 220/380V, 60Hz
mufla de bancada, faixa de temperatura entre 300 e 120ºC
mufla, faixa de trabalho até 1200ºC, c/ isolação
muleta auxiliar de madeira, modelo americana
muleta canadense, confeccionada em alumínio de alta resistência
multímetro digital (33), multímetro-alicate digital LCD de 3 ½
dígitos (2)
no-break
Notebook
osciloscópio digital portátil
pedestal c/ altura aprox. 0,90M e tubo 2.1/2 polegadas
pen drive
perfurador tamanho grande
persiana vertical em tecido na cor bege
pHmetro de bancada, faixa de medição de 0,00 a 14,00pH
pHmetro de campo digital, reconhecimento de tampão; 014,00pH
pHmetro digital, display de cristal líquido alfa numérico 16x2
pHmetro microprocessado de bancada
pHmetro portátil p/ medição de pH
pinça apreensão bipolar 5mm-36cm c/ cabo
pinça bipolar, micro serrilha, boca 3mm
pirógrafo profissional p/ madeira
placa aquecedora em alumínio 18cm 980w 220V
placa de aquecimento sebelin
plaina portátil 16500 RPM 0-1 5mm, 620W/220V
Polarímetro
poltrona de 1 lugar medindo aprox. 62cm(larg)x80cm(alt)
poltrona de 2 lugares medindo aprox. 124cm(larg)x80cm(alt)
poltrona estofada c/ espuma c/ densidade mínima 26
poltrona executiva, c/ regulagem milimétrica de altura do encosto
poltrona universitária, fixa c/ pés, c/ assento e encosto anatômico
ponto de fusão a seco
porta CD/DVD- All 008, estrutura sólida
prateleira sob medida
projetor multimídia
púlpito modelo P01
pulverizador costal simétrico, c/ capacidade mínima 20L
quadro branco de acrílico c/ suporte p/ apagador
quadro branco em laminado melamínico, c/ suporte p/ apagador
quadro de comando
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continuação
Nº
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
32

Quant.
5
6
13
8
97
1
2
8
9
1
1
3
4
1
37
1
1
6
2
3
1
1
2
1
1
1
3
2
66
43
1
6
10
16
1
2
1
3
10
1
3
1
1
2
1
3
436

Equipamento
quadro expositor modelo Q04 conf. catálogo de mobiliário FURG
quadro mural modelo Q01 conforme catálogo de mobiliário FURG
quadro mural modelo Q03 conforme catálogo de mobiliário FURG
quadro verde modelo Q02 conforme catálogo de mobiliário FURG
rack modelo R01 conforme catálogo de mobiliário FURG
rack p/ servidor tipo armário c/ porta de vidro
rack sob medida
rádio portátil VHF/FM
rádio transceptor
reanimador manual (AMBU) adulto
reboque rodoviário c/ capacidade de carga mínima 300Kg
refiladora rotativa de bancada, auto-afiável, base em metal
refratômetro
refresqueira industrial
refrigerador
relógio de parede
retificadora elétrica 6mm 260W/220V
roteador wireless
secador de cabelos, portátil, c/ no mínimo 1500W, 220V
secador metálico vertical de mola
serra circular de vídia c/ 80 dentes c/ ângulo de 85 graus
serra tico-tico 400W/220V
servidor completo (microcomputador)
sistema de extração de gordura, chapa de aço c/ revestimento epoxi
sonar marítimo de varredura horizontal p/ pesca comercial
soprador térmico 600W/220V
switch
tabela de basquete c/ sistema mecânico p/ regulagem de altura
teclado padrão ABNT2
tela de projeção
telefone s/ fio c/ sistema de rediscagem
televisor de LCD 26” (1), 29”(3), 32” (1), 37” (1)
tenda piramidal na cor branca
termômetro digital portátil
tesoura metzenbaum reta 5mm 36cm
torno de mesa tipo morsa, fixo número 5.
trailer rodoviário 1 eixo
transformador isolador monofásico
vacuômetro; analógico
veículo tipo ambulância
veículo tipo automóvel 4 portas
veículo tipo micro-ônibus rodoviário
veículo tipo micro-ônibus urbano c/ rampa para cadeirante
veículo tipo pick-up cabine dupla 4x4 – diesel
veículo tipo van, p/ 8 lugares 1.4
ventilador 30cm de mesa, 3 velocidades, potência 45W
ventilador de teto, 110V, com 3 pás de madeira
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continuação
Nº
345
346
347
Total

Quant.
1
3
3
7315

Equipamento
viscosímetro, faixa de med.a:n=3,2 a 1.060103P, display de cristal líq.
vitrine fria confeccionada em aço inox AISI 430, vidro curvo
voltímetro analógico

6 – GESTÃO DE PESSOAS
6.1 – Gastos com Remuneração/Manutenção
A despesa com pessoal executada em 2008 totaliza R$ 161.200.490,17. Esse valor
representa o percentual de 87,38% do total executado na fonte tesouro pela Universidade. Há de se
considerar, entretanto, que, do valor executado, R$ 48.999.517,55 referem-se à Previdência de
Inativos e Pensionistas da União.
A tabela abaixo tem informações da evolução no número de pessoas e no valor gasto com
Recursos Humanos:
Descrição

2006

2007

2008

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Ativos

1503

85.350.039,09

1463

88.730.529,01

1507

101.148.186,73

Total

1503

85.350.039,09

1463

88.730.529,01

1507

101.148.186,73

Descrição

2006

2007

2008

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Função de Confiança

1

67.275,55

1

54.114,80

1

54.675,55

Total

1

67.275,55

1

54.114,80

1

54.675,55

Descrição

2006

2007

2008

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Terceirizado

171

3.033.493,62

187

3.863.572,45

226

5.052.144,12

Estagiários

238

501.360,79

228

489676,90

243

845.225,90

Total

409

3.534.854,41

415

4.353.249,35

469

5.897.370,02

Descrição

2006

2007

2008

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Requisitado/Cedido

7

443.868,17

8

429.998,95

8

554.724,77

Total

7

443.868,17

8

429.998,95

8

554.724,77
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6.2 – Ações de Valorização do Servidor
6.2.1 – Capacitação dos servidores
Em 2008 foi dado continuidade ao processo de capacitação dos servidores da Universidade,
conforme estabelece a Deliberação CONSUN 56/2006.
Vários foram os cursos oferecidos em 2008 aos Técnico-Administrativos em Educação,
implementados em atendimento às demandas de capacitação identificadas pelas Unidades
Administrativas e Acadêmicas onde estão lotados os servidores e por consulta ao processo de
Avaliação de Desempenho desenvolvido na SARH.
Com os recursos disponibilizados para o Programa de Gestão do Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação foi implementado o
Plano Anual de Capacitação de 2008 que disponibilizou oportunidade de capacitação a 325
(trezentos e vinte e cinco) servidores (vagas ofertadas), sendo que destas, 292 (duzentos e noventa e
duas) foram ocupadas, conforme segue:
CURSOS REALIZADOS EM 2008
ORDEM

CURSOS

VAGAS PARTICIPANTES

CH

1

ENSINO DE LINGUA INGLESA – MÓDULO V – TURMA 2

4

4

45H

2

ENSINO DE LINGUA INGLESA – MÓDULO VI – TURMA 2

4

4

45H

3

CURSO MÉDIO I DE ESPANHOL PARA SERVIDORES DA FURG – MÓDULO III

15

5

60H

5

CAPACITAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS

30

25

92H

6

CAPACITAÇÃO DA ÁREA DE EDITORAÇÃO DA EDITORA E GRÁFICA DA FURG

8

8

120H

7

ATUALIZAÇÃO EM LAVANDERIA HOSPITALAR – TURMA A

11

11

40H

8

ATUALIZAÇÃO EM LAVANDERIA HOSPITALAR – TURMA B

11

11

40H

10

MANEJO DA DIVERSIDADE VEGETAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE

16

16

90H

11

BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

65

65

16H

164

149

TOTAL DE SERVIDORES

CURSOS EM ANDAMENTO 2008 – 2009
CURSOS

VAGAS

PARTICIPANTES

CH

ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMIN. EM EDUCAÇÃO QUE ATUAM EM
ÁREAS ADMINISTRATIVAS

30

31

120H

CAPACITAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE EM BIBLIOTECAS

11

11

188H

CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM CONHECIMENTOS
SOBRE FARMÁCIA

30

16

64H

CURSO BÁSICO I DE ESPANHOL PARA FUNCIONÁRIOS DA FURG – MÓDULO I – 60 H

25

27

180H

CURSO DE LIBRAS- MÓDULO I – 60 H

25

18

180H

INFORMÁTICA – MÓDULO I – 30 H – TURMA A

20

20

200H

INFORMÁTICA – MÓDULO I – 30 H – TURMA B

20

20

200H

161

143

TOTAL DE SERVIDORES

TOTAL DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO CAPACITADOS

34
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Como pode ser observado em 2008 foram ofertados cursos com carga horária expressiva
visando qualificação de grupos de servidores específicos como do NID, da Editora e Gráfica e
também atualização nos conhecimentos em informática, uma vez que desde 2004 não eram
oferecidos cursos nesta área.
Como observado na tabela anterior, a política estabelecida em 2008, no que se refere à oferta
de cursos, visou atender áreas distintas de serviços da Universidade como infra-estrutura,
administração e saúde e possibilitou a progressão por capacitação de 235 (duzentos e trinta e cinco)
Técnico-Administrativos em Educação, pela apresentação de certificado de cursos realizados.
Alguns servidores tiveram sua primeira oportunidade de capacitação na área, como foi o caso dos
pedreiros e serventes.
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Técnico-Administrativos em Educação
implementado proporcionou a liberação de horários de 41 (quarenta e um) servidores, visando à
conclusão do curso de educação formal e à obtenção de incentivo por qualificação de 187 (cento e
oitenta) servidores Técnico-Administrativos em Educação pela conclusão de curso de educação
formal que excedeu a exigência do cargo.
6.2.2 – Assistência à saúde dos servidores
Em dezembro de 2008 a FURG concretizou o processo de licitação com vista à contratação
de empresa para prestar assistência à saúde aos servidores ativos, aposentados e pensionistas
vinculados a ela. A contratação desta empresa propiciará aos servidores a possibilidade de adesão
ao Plano de Saúde, que deve oferecer, assistência médica:
a) ambulatorial;
b) hospitalar;
c) fisioterápica;
d) psicológica; e,
e) farmacêutica (quando relacionada a atendimento ambulatorial e/ou hospitalar).
Os serviços a serem ofertados devem compreender:
a) partos e tratamentos realizados exclusivamente no país;
b) centro de terapia intensiva, ou similar;
c) internação hospitalar; e,
d) tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS).
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Os servidores (titulares e dependentes) interessados na adesão ao Plano de Saúde contratado
pela FURG poderão escolher entre as modalidades a seguir descritas:
Plano JR2 I - Plano de Saúde Regional Completo1, semi-privativo2, sem co-participação3, por
faixa etária;
Plano JN2 I

- Plano de Saúde Nacional Completo4, semi-privativo, sem co-participação, por

faixa etária;
Plano JR1 I

- Plano de Saúde Regional Completo, privativo, sem co-participação, por faixa

etária;
Plano JN1 I

- Plano de Saúde Nacional Completo, privativo, sem co-participação, por faixa

etária;
Plano JR2 IV – Plano de Saúde Regional Completo, semi-privativo, com co-participação, por
faixa etária;
Plano JN2 IV – Plano de Saúde Nacional Completo, semi-privativo, com co-participação, por
faixa etária;
Plano JR1 IV – Plano de Saúde Regional Completo, privativo, com co-participação, por faixa
etária;
Plano JN1 IV – Plano de Saúde Nacional Completo, privativo, com co-participação, por faixa
etária.
Como ações desenvolvidas na Pró-Reitoria de Administração e através da Superintendência
de Administração de Recursos Humanos, que visam a propiciar Qualidade de Vida aos servidores
destacamos:
Através de entendimentos mantidos pela Unidade de Assistência ao Servidor – UAS
(SARH) com a Secretaria Municipal de Saúde, foi viabilizada a doação de 200 (duzentas) doses de
vacina contra gripe, vírus influenza, cuja aplicação ocorreu nos postos de atendimento do Campus
Carreiros e Campus Cidade.
No decorrer de 2008 foram desenvolvidos dois projetos de Bem com a Saúde: A semana de
verificação da pressão arterial que ocorreu de 10 à 14 de março de 2008, com distribuição de folders
informativos sobre o assunto, como sintomas, diagnósticos, tratamentos com e sem medicação.

1

Por Regional Completo entende-se a cobertura em todo o território do estado do Rio Grande do Sul.
Por semi-privativo entende-se quarto com no máximo três pessoas.
3
Por co-participação entende-se o pagamento de taxas relativas a realização dos procedimentos de acordo com tabelas
previamente divulgadas (anexo).
4
Por Nacional Completo entende-se a cobertura em todo o território brasileiro.
2
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Foi também realizada a campanha “FURG LIVRE DO TABACO”, esclarecendo a
população Universitária sobre a conseqüência do uso do fumo. Uma equipe gerenciada pela a UAS,
distribuiu folders no Centro de Convivência do Campus Carreiros e se colocou à disposição para
esclarecimentos sobre o tema.
Foi concluído no final de 2008 o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA,
cujas ações passarão a ser tomadas a partir de 2009, fazendo uso dos relatórios gerados pela
empresa contratada e pelo parecer da Comissão Técnica formada por servidores da FURG e
devidamente nomeados pelo Reitor para tal fim.
Visando prestar um melhor atendimento aos servidores da Instituição, foi adquirido um
conjunto completo odontológico para uso no Campus Cidade. O investimento proporcionará
melhores condições de atendimento aos servidores e melhores condições de trabalho ao profissional
que atua na área.
Outra ação significativa com objetivo de propiciar maior qualidade de vida aos servidores da
Instituição foi à contratação de profissional psicóloga clínica para atuar prestando assistência aos
servidores. Os encaminhamentos à profissional são gerenciados pela Unidade de Assistência ao
Servidor e pelo Serviço de Psicologia Organizacional / Serviço de Assistência Social da SARH.
A Unidade de Assistência ao Servidor, responsável pelas ações de qualidade de vida há
pouco descritas, prestou serviços de atendimento nas áreas listadas a seguir:
Nº Atendimentos

2008

Odontológicos

611

Médicos

3696

Enfermagem

5499

Perícia Médica

1225

Psicológico

338

6.3 – Terceirização de Mão de Obra
Conforme Acórdão 1520/2006 – Plenário do TCU, a admissibilidade de serviços
terceirizados está limitada às atividades de vigilância, limpeza, portaria, recepção e manutenção
(serviços gerais). Mesmo assim e dado o déficit de pessoal no serviço público, novo prazo foi
ajustado com o MPOG para recomposição do quadro de servidores, ou seja, até o final de 2010.
Embora com a perspectiva de recomposição, a avaliação dos números indica que serão insuficientes
para atender toda a demanda, pois a expansão no sistema federal de ensino (novas universidades,
novos campi, novas modalidades, novos cursos de graduação e pós-graduação) acarretará demanda
significativa por estes serviços.

37

Relatório de Gestão / Exercício 2008

A análise de dados da FURG, período 1999-2008, mostra, quanto à oferta de ensino:
a) expansão de 7,3% nas matrículas dos cursos de nível médio e técnico;
b) expansão de 33,7% nas matrículas de cursos de graduação;
c) expansão de 160,4% nas matrículas de cursos de especialização;
d) expansão de 156,6% nas matrículas de cursos de mestrado; e,
e) expansão de 420,0% nas matrículas de cursos de doutorado.
Ao final de 2008, com a liberação de vagas para concursos de técnicos-administrativos e a
aprovação do REUNI, que também projeta vagas para servidores técnicos, alteram-se as
perspectivas de atendimento das demandas e do crescimento da instituição.
Também se projetam: (a) a partir da definição do conceito de Professor Equivalente, que
ocorra, em futuro próximo, a substituição integral de professores substitutos nos casos de vacância
por aposentadoria, óbito ou exoneração, restando estas situações apenas para os caso de liberação
para programas de pós-graduação; e, (b) a partir da aprovação do REUNI/FURG, a recomposição
do quadro de docentes efetivos, até o final de 2011.

6.4 – Movimentação de Pessoal
Conforme ítem 14 do Anexo II da DN – TCU – 93/2008, seguem abaixo relacionados os atos
de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no Exercício de 2008.
Na sequência descrevemos o quadro representativo da movimentação de pessoas,
caracterizado por ingressos e desligamentos de servidores da Universidade. O demonstrativo aponta
para um número significativo de desligamentos por aposentadorias, em especial de TécnicoAdministrativo em Educação, fazendo com que o número de ingressantes seja menor do que o
número de servidores que se desligaram.
Movimentação dos Técnico-Administrativos em educação
Tipo

2005

2006

2007

2008

Dif.

Ingressos de Técnico-Administrativos por concurso público

35

20

0

38

93

Desligamentos por exoneração

7

7

6

3

23

Desligamentos por falecimento

4

1

1

0

6

Desligamentos por demissão

0

0

2

1

3

Desligamentos por aposentadoria

8

16

27

31

82

Total
16
-4
-36
3
-21
Obs: Em 2008 foram autorizados mais 38 provimentos de Técnico-Administrativos em Educação para nomeações e
exercício no 2º sem. De 2009
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Movimentação de Docentes de 3º Grau
Tipo

2005

2006

2007

2008

Dif.

Ingressos de Docentes de 3º Grau por concurso público

18

22

0

63

103

Desligamentos por exoneração

5

6

4

1

16

Desligamentos por falecimento

1

0

1

0

2

Desligamentos por demissão

0

0

0

0

0

Desligamentos por aposentadoria

8

9

6

17

40

Total
Obs: Em andamento em 2008 o ingresso de mais 26 Docentes

4

7

-11

45

45

2005

2006

2007

2008

Dif.

Ingressos de Professores para o CTI

4

5

0

1

10

Desligamentos por exoneração

0

0

0

0

0

Desligamentos por falecimento

0

0

0

0

0

Desligamentos por demissão

0

0

0

0

0

Desligamentos por aposentadoria

0

0

0

1

1

4

5

0

0

9

Movimentação do pessoal Docente do CTI
Tipo

Total

Notas:
a) Todos os atos de concessão de novas aposentadorias e novas pensões foram registrados no
SISAC, dentro dos prazos previstos conforme tabela abaixo;
ATO

QUANTIDADE

REGISTRADOS NO SISAC

102

102

Desligamento

5

5

Aposentadoria

53

53

Instituidores de pensão

15

15

Admissão

b) A SARH não mantém controle específico dos julgamentos do TCU sobre os atos de admissão,
desligamento, aposentadoria e pensão.

7 – GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
7.1 – Custos / Gastos em Contratações
Os gastos com contratações de serviços de empresas terceirizadas pela FURG vêm gerando
contínuos aumentos nos custos (despesas de funcionamento), devido a:
a) envelhecimento e aposentadoria dos ocupantes de cargos efetivos, em particular no que se
refere àqueles serviços que tiveram seus códigos de vaga extintos (limpeza, manutenção, vigilância,
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portaria e recepção, motoristas, jardinagem), mas cujas atividades ainda são necessárias às
operações da FURG;
b) ampliação de postos de trabalho, que são gerados pela necessidade de atender novas
atividades implantadas; e,
c) necessidade de recompor o equilíbrio econômico do contrato, em geral gerado pelos
dissídios das categorias. A previsão de futuro imediato é de que as necessidades continuem a
ampliar-se, pois outro contingente de servidores atingirá tempo e/ou idade de aposentadoria,
recaindo as principais carências na área de manutenção da FURG, quando a mesma se encontra em
um momento de expansão. Para exemplificar, ao final de 1993, a FURG dispunha de cerca de
60.000 m² de área construída e um efetivo de cerca de 70 serventes de limpeza do quadro próprio;
após 16 anos, a área construída é de mais de 100 mil m² com 97 serventes terceirizados.
De outro lado, as demandas por fiscalização aumentam na razão inversa da disponibilidade
de quadros técnicos capazes de atender o quantitativo de contratos gerados. Apesar disso, as
respostas têm sido, ainda, favoráveis (alie-se a realização de reuniões com fiscais para alertar sobre
suas responsabilidades no trato da coisa pública, com a presença da PROAD, PGF e AUDIN), pois
o número de empresas notificadas vem aumentando à medida do descumprimento do contratado.
No exercício de 2008 o valor previsto inicialmente para pagamento de despesas de
funcionamento foi insuficiente, sendo necessário reforço na forma de descentralização orçamentária
via SESu, afim de que todos os compromissos pudesem ser cumpridos.

7.2 – Custos/Gastos em Convênios e Parcerias
As receitas oriundas de convênios e descentralizações encontram-se dispostas no capítulo 2
deste Relatório, tabela 13, e perfazem o valor de R$ 19.767.303,07 em custeio, R$ 5.190.857,46
em capital, totalizando R$ 24.958.160,53.

7.3 – Gestão dos Estoques
Os gastos com aquisições, na modalidade Pregão Eletrônico, têm apresentado resultados
favoráveis quanto à oferta de produtos com cotações inferiores aos preços de referência; porém é
cada vez mais freqüente a adjudicação a empresas localizadas em outras regiões do país, o que
acarreta um tempo adicional para entrega de bens.
Com os valores investidos, a FURG tem modificado a forma de atendimento às solicitações
de bens, por suas Unidades Acadêmicas e Administrativas pois, com períodos definidos para
aquisições, tem sido possível gerar estoques dos itens de maior demanda (p.ex.: papéis, materiais de
expediente, materiais de manutenção, etc).
A padronização de itens de informática também vem contribuindo para que se evite compras
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emergenciais e/ou por suprimento de fundos, embora isso ainda aconteça, pois há um significativo
conjunto de bens que demanda reposições específicas em pequenas quantidades.
No decorrer do exercício foi implementada a modalidade de Registro de Preços, a qual
tenderá a ocupar mais e mais espaço, pois desonera os espaços de armazenagem e tende a permitir
que a administração de estoques seja mais eficiente.
No ano de 2008 começaram as obras de construção do novo almoxarifado central junto ao
Campus Carreiros, com previsão de término em maio de 2009. Tal inciativa concluída, permitirá
uma nova forma de gestão dos estoques com repercusão direta nas unidades demandantes do
serviço.

8 – PROCESSO DE CONTROLE
8.1 – Processo de Controle Parlamentar
Não ocorreu na Instituição, no exercício de 2008, demandas de Comissões Parlamentares ou
diligências do Tribunal de Contas da União (TCU).

8.2 – Processo de Controle Interno e Externo
ITEM 12 - DO ANEXO II DA DECISÃO NORMATIVA TCU 93, DE
03/12/2008. INFORMAÇÕES S/ PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR
CUMPRIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS
JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO,
CONFORME DISPOSTO ABAIXO.
ITEM 01
1. RELATÓRIO 208451
2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Acórdão 290/2007 – TCU/Plenário (Ata 08/2007 – Sessão 07/03/2007 – DOU 09/03/2007),
Subitens 9.3, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3.
Apontamento 1.1.1.1 – ATUAÇÃO DO TCU/SECEX (009)
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
Em decorrência no disposto no subitem 9.3 do Acórdão 290/2007 - Plenário (Ata 08/2007 - Sessão
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07/03/2007 - DOU 09/03/2007), que determinou à Controladoria-Geral da União - CGU que:
"informe, nas contas relativas ao exercício de 2007 da FURG, se as determinações ora expedidas
foram atendidas;", passamos a relatar o que segue.
Verificamos que não foi cumprido o subitem 9.2.1, o qual determinou à Universidade Federal do
Rio Grande - FURG que:"9.2.1. não prorrogue, ao final de sua vigência (abril/2007), o Convênio
012/2002, celebrado com a FAHERG;". Porém, registramos que tal fato foi objeto de informação
ao TCU, mediante envio dos Ofícios 142/2007 e 341/2007 - Gabinete/FURG encaminhados ao
Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no RS (SECEX/RS).
Quanto ao subitem 9.2.2. "envide esforços com vistas à implantação de serviço próprio de diálise
ou, caso opte pela terceirização, realize o devido certame licitatório, sem a intermediação da
FAHERG, prevendo, no contrato a ser firmado, o pagamento de aluguel pelo uso do espaço e o
ressarcimento das despesas de água, energia elétrica e telefone a sua conta única;" constatamos
que, em que pesem os esforços da FURG, a licitação não logrou êxito, tendo sido deserta e
informada a situação tanto ao TCU (SECEX/RS) quanto à Procuradoria da República.
Acerca do presente subitem, a UG manifestou-se da seguinte forma:
"9.2.2: Os esforços podem verificados no levantamento de padrões de outras instituições, como,
por exemplo, o Edital de Pregão Eletrônico do Hospital do Trauma do Ministério da Saúde,
no Rio de Janeiro e na troca de informações entre a PROAD e a Direção do HU, amplamente
documento no Processo 23116.005095/2002-26.
Por fim, o Processo 23116.001164/2008-18 contém a Concorrência 001/2008 para permissão de
uso de espaço físico para prestação de serviço de nefrologia no HU/FURG. O Processo mostra a
tentativa de ampliar a divulgação da concorrência com envio de e-mail a diversas entidades. O
Resultado do Processo Licitatório foi de Licitação Deserta, com o que foi encaminhado Ofício
201/2008 - Gabinete ao Procurador da República (fls.131 e 132 do Processo 23116.005095/200226), além de comunicação à SECEX/TCU.
Com os prováveis prejuízos aos usuários cadastrados e novos usuários, nova prorrogação será
efetuada até a efetivação de novo certame licitatório, cujo resultado já é potencialmente
conhecido, pois as exigências contidas na Resolução RDC 154, de 15/06/2004 da ANVISA
limitam a concorrência pelas exigências técnicas aos operadores de serviços de diálise.
De outra parte, a implantação com servidores da própria IFES é praticamente nula, dado que a
liberação de vagas para os HU‘s está indefinida frente à perspectiva de criação de Fundações
Estatais para tratar das ações destas unidades.
Por fim, em relação ao subitem 9.2.3, verificamos que a determinação foi cumprida, visto que a
FAHERG efetuou o depósito dos valores relativos ao ressarcimento dos custos de água e energia
elétrica, efetuado pelo CND desde junho de 2003, em atendimento ao disposto na Cláusula Nona
do Convênio 012/2002. Houve ressarcimento no montante de R$ 30.355,75 referente ao período
de junho de 2003 a dezembro de 2006 e no montante de R$ 5.116,12 referente ao exercício de
2007.
Prazo para implementação: imediato.
ITEM 02
1. RELATÓRIO 208451
2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Apontamento 1.1.2.1 – CONSTATAÇÃO 003
Contratação de empresa para prestação de serviços vedados pelo Decreto 2.271/97.
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
As justificativas, contidas no processo 23116.001745/2007-15, às fls. 04 a 08 - Projeto para
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contratação de empresa para prestação de serviço em Ortopedia e Traumatologia no Hospital
Universitário, foram produzidas pela Direção do HU/FURG. Destaco que, do quadro efetivo de
médicos/área, apenas dois (02) são traumato-ortopedistas: Rafael Chiesa Avancini - SIAPE
1274033-0 e Rafael Espírito Santo - SIAPE 1372531-0.
Complementarmente, vale destacar a mesma limitação, com os argumentos do Apontamento
1.1.2.1., dado que a FURG não tem autonomia para contratar pessoal.
Prazo para implementação: indeterminado
ITEM 03
1.

RELATÓRIO 208451

2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Execução de contrato em desacordo com os termos pactuados.
Apontamento 1.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (004)
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
A questão apontada está sendo discutida com a Direção do HU. O Contrato 066/2007, em seu
Capítulo II, Cláusula Segunda, § 1º, terceiro tópico: "- será considerado para efeito de cálculo da
remuneração mensal a quantidade de atendimentos ambulatoriais, procedimentos e cirurgias
realizadas pelos integrantes da equipe da empresa, conforme a sistemática de controle empregada
pela Direção do Hospital Universitário", relaciona o pagamento à produção de trabalho, o que é
contraditório com a especificação de quantitativo de pessoal. Isto demandará análise pela
PGF/PF/FURG.
Complementarmente, o processo encontra-se sob reanálise da PGF/PF/FURG.
Prazo para implementação: 2º semestre 2008
ITEM 04
1. RELATÓRIO 208451
2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Falta de comprovação de publicação do resultado da licitação.
Apontamento 1.1.2.3 CONSTATAÇÃO: (005)
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( X ) concordo parcialmente
“O Pregão Eletrônico é um ferramental totalmente automatizado pelo SIASG, começando pela
publicação do edital do processo licitatório, até a homologação do ordenador de despesa. Todas as
etapas são divulgadas no Comprasnet. Não há publicação de resultado de Processo Licitatório,
nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do art. 30 do Decreto 5.450/05. A publicação só acontece por
ocasião da firmatura da avença entre as partes.”
Reiteramos que o Decreto 5450/05 não demanda publicação de resultado de processo
licitatório, dado que o sistema operacional (Comprasnet) permite o acesso a qualquer das
partes interessadas e do público em geral. Tal procedimento acarretará aumento de custos.
Prazo para implementação: 1º semestre de 2009
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ITEM 05
1.

RELATÓRIO 208451

2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Pregão Eletrônico 042/2007 para contratação de serviços na área de ortopedia e
traumatologia do Hospital Universitário.
Apontamento 1.1.2.4 INFORMAÇÃO: (032)
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral, a empresa Serviço Especializado em Atendimento Traumatológico Ltda tem
como código no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 86.10-1-02 - atividades de
atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares. Anexou, ainda, documentação
comprobatória da especialização dos quatro profissionais como ortopedistas / traumatologistas.
Prazo para implementação: imediato
ITEM 06
1.

RELATÓRIO 208451

2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Falta de identificação do nome e do nº do Convênio nos documentos originais de prestações de
contas de Convênio com a FAHERG.
Apontamento 1.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (023)
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
“Após contato da PROAD e AUDIN com a direção da FAHERG, os documentos já foram
devidamente identificados quanto ao nome e número do convênio nos documentos originais de
Prestação de Contas. Para demonstração anexam-se alguns exemplos."
Complementarmente, a Audin emitiu a solicitação de auditoria 035/2008, de 24/09/2008,
solicitou os documentos originais constantes nas Prestações de Contas do 1º e 2º trimestre de
2008. Após a análise dos documentos entregues, ficou constatado que a FAHERG não tomou
as providências necessárias para a devida correção, realizando somente a identificação dos
documentos a partir de junho de 2008. A Auditoria Interna emitiu a Notificação de Auditoria
06/2008, de 01/10/2008 dando um prazo para 10/10/2008 (com pedido não analisado de
prorrogação), para a FAHERG efetuar a devida correção nos documentos originais. Após
essa data, serão solicitados novamente os documentos originais à FAHERG, para que seja
efetuada a devida conferência na identificação dos documentos originais em relação à
identificação de número e nome do convênio.
Prazo para implementação: Imediato
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ITEM 07
1.

RELATÓRIO 208451

2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Contratos com extrapolação do valor limite da modalidade de licitação originária.
Apontamento 2.1.1.1 CONSTATAÇÃO (021)
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
Em relação ao Processo n° 23116.004510/2003-13 (Convite n° 010/2003):
No exercício de 2003, promovemos processo licitatório (Convite 010/2003), para selecionar
permissionário para o funcionamento do Restaurante Universitário. Adotamos a modalidade
Convite, visto tratar-se de permissão de uso de espaço físico, no qual a empresa selecionada se
responsabilizaria pelo bom funcionamento do restaurante, além de outras despesas, previstas no
Edital. Para efeito de julgamento utilizamos o critério de menor preço por refeição, visando
beneficiar a Comunidade Universitária. Por outro lado, dentro do Programa de Apoio Institucional
ao Estudante da FURG, cuja finalidade é elaborar e implementar ações concretas que minimizem
as questões de evasão e de reprovação universitária, a FURG pagava as refeições dos alunos
carentes, integrantes do Subprograma Moradia, Alimentação e Transporte.
Por tratar-se de serviço de execução de forma contínua, ao final da vigência, de contrato e/ou termo
aditivo, se fez necessária prorrogação para que não houvesse descontinuidade dos serviços e nem
provocasse interrupção das atividades. Diante disso, a Administração resolveu prorrogá-los e
tomou como base o Inciso II do Art. 57 da Lei 8666/93. Informamos ainda que todos os
aditamentos ao contrato foram analisados pela PGF/PF/FURG e não houve ressalvas. O contrato
esteve vigente até dezembro de 2007, época em que foi promovido processo licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico.
Complementarmente, informo que foi promovido o Pregão Eletrônico 113/2007, para
fornecimento de refeições no Restaurante Universitário do Campus Carreiros, estabelecido
no Contrato Administrativo 006/2008, com a Empresa Kativar Comércio de Refeições Ltda –
ANEXO 1 – Item 07.
Em relação ao Processo 23116.004502/2004-40 (Convite 02/2004): "No exercício de 2004,
promovemos processo licitatório (Convite 02/2004), visando selecionar empresa para prestar
serviços de Instrução Musical e Artística à Banda Marcial do Colégio Técnico Industrial CTI/FURG. Como parâmetro para definir a modalidade de licitação Convite foi utilizado o valor de
R$ 26.400,00, estimativa anual prevista no projeto básico da Unidade Orçamentária solicitante É
CTI, pois o mesmo estava dentro do limite, alínea "a", inciso II do Art. 23 da Lei 8666/93, ou seja,
R$ 80.000,00. Por tratar-se de serviço de execução de forma contínua, ao final da vigência, de
contrato e/ou termo aditivo, se fez necessária prorrogação para que não houvesse descontinuidade
dos serviços e nem provocasse interrupção das atividades. Diante disso, a Administração resolveu
prorrogá-los e tomou como base o Inciso II do Art. 57 da Lei 8666/93. Informamos ainda que todos
os aditamentos ao contrato foram analisados pela PGF/PF/FURG e não houve ressalvas."
Complementarmente, informo que haverá prorrogação do CA 004/2004, até o limite de
tempo de cinco anos (até 29/04/2009), com vistas a duas alternativas: (a) processo licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico; ou, (b) efetivar a contratação de regente musical a partir
das demandas previstas no Projeto Reuni.
Prazo para implementação: 1º semestre/2009
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ITEM 08
1.

RELATÓRIO 208451

2.

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

Apontamento 2.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (028)
Falta de transparência na justificativa de prorrogação de vigência de Convênio de Obra.
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
Conforme está na tabela de Convênios/Contratos com Fundações de Apoio, disponibilizada aos
Auditores durante o Trabalho de Campo, além do Convênio 027/2006 (R$ 140.533,25 insuficiente para a obra de um ginásio de esportes), há os Convênios 016/2007 (de 06/12/2007, no
valor de R$ 200.000,00) e 039/2007 (28/12/2007, no valor de R$ 386.000,00). O valor do primeiro
convênio, em conta específica, acumula valores com os demais, a fim de viabilizar o projeto que,
na Planilha de Orçamento Global (em anexo), está estimado em R$ 917.594,17. Conforme dados
da Superintendência Técnica, em condições de ser licitado, uma vez que os valores acumulados
dos três Convênios (de R$ 726.523, 25 + resultado das aplicações financeiras) podem viabilizar a
obra.
Complementarmente, informo que pela Tomada de Preços 05/2008 foi gerado o Contrato
25/2008, que no Capítulo VI – Cláusula Décima - § 4º detalha a origem dos recursos para a
construção do Ginásio do CTI – ANEXO 2 – item 8.
Prazo para implementação: a partir do 2º semestre de 2008
ITEM 09
1.

RELATÓRIO 208451

2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Não cumprimento de determinações do TCU (subitens 1.4 e 1.6 do Acórdão TCU 655/2007 – 2ª
Câmara).
Apontamento 3.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (010)
3.PROVIDÊNNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
1.4. notas da Sória e Lucas - ao longo de 2005 foram efetuados 6.588 pagamentos através de
ordens bancárias. Destes, três foram identificados, por pagamento em atraso, ocasionando juros e
multas (2005NE900017, 2005NE900020 e 2005NE900033). A FURG enfrentou, no início do
exercício de 2005, um período de transição administrativa com a nomeação de uma nova equipe
de trabalho. Além disso, os meses de janeiro e fevereiro, por serem de período não letivo, a
Universidade adota o critério de concentração de férias ao maior número possível de servidores.
Por consequência, há uma redução do quantitativo de servidores para desempenho das funções
acadêmicas e administrativas. O orçamento de 2005 foi liberado em 28/01/2006, referente a 1/12
(um doze avos), e o repasse financeiro ocorreu somente no início de fevereiro/2006.
Complementarmente, informo que está em reanálise administrativa, para ajuste definitivo
durante o 2º semestre de 2008.
1.6. planejamento de compras - encontra-se em fase de planejamento para implantação em 2008,
com base em modelo utilizado na Universidade Federal do Pará; Posteriormente, mediante Ofício
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092/2008-PROAD, de 06 de junho de 2008, questionado acerca do andamento (estágio atual) do
planejamento de compras mencionado anteriormente, o gestor informou: "A informação está
atrelada à busca de solução para as situações de compras, por ser uma das maiores dificuldades
operacionais enfrentadas pela gestão universitária. A idéia de implantar a agenda de compras tem
o objetivo de otimizar as compras, em preço e qualidade; diminuir os prazos entre os pedidos de
material e os recebimentos pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas; e, ainda, evitar o
fracionamento de despesas. A aplicação está em situação stand by, pois a FURG está em processo
de mudança de Estatuto, com implantação novas Unidades Acadêmicas até 12/09/2008. Na
sequência, até 12/03/2009, deverão estar estruturadas as Unidades Administrativas, que implica a
revisão das atuais Pró-Reitorias e a criação de outras Pró-Reitorias (o projeto em discussão prevê
mudanças das atuais cinco para oito). Acresce-se, ainda, a aprovação do Projeto REUNI, que
levará à consolidação de Campus da FURG em três outras cidades (Santo Antônio da Patrulha,
São Lourenço e Santa Vitória do Palmar); além da criação de novos cursos de graduação e de
pós-graduação, conforme consta no Projeto REUNI da FURG, encaminhado a esta CGU/RS.
Estamos em processo de implantação do Sistema de Registro de Preços, com os mesmos objetivos
elencados. As unidades de órgãos federais (ver anexo) sediados na região, trabalham desde o mês
de abril de 2008 em conjunto na modalidade de Registro de Preços, cuja estimativa é de R$
11.000.000,00 (onze milhões de reais).
Complementarmente, informo que a instalação das novas Unidades Acadêmicas será
concluída até 31/12/2008 e as novas Unidades Administrativas até 31/03/2009, a partir da
aprovação do novo Estatuto e Regimento Geral da Universidade.
Em paralelo, foram implementados Registro de Preços para Material de Expediente (PG
029/2008 – R$ 31.462,20); Pneus (PG 105/2008 – R$ 53.306,16); Papel A4 (PG 036/2008 – R$
163.600,00); Material de Limpeza (PG 031/2008 – R$ 16.844,00); Madeiras (PG 058/2008 –
R$ 112.034,60); Cartuchos (PG 070/2008 – R$ 29.109,22); Microcomputadores (PG 044/2008
– R$ 138.000,00, e , PG 024/2008 – R$ 43.501,00); Camisetas (PG 048/2008 – R$ 15.500,00); e
Ar Condicionado (PG 056/2008 – R$ 72.790,00).
Prazo para implementação: 1.4. 2º semestre de 2008; e, 1.6. até o 1º semestre de 2009.
ITEM 10
1

RELATÓRIO 208451

2
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Não cumprimento do Acórdão TCU nº 1255/2007 - Primeira Câmara.
Apontamento 3.1.2.5 – CONSTATAÇÃO (030)
Não cumprimento do Acórdão TCU nº 1255/2007 - Primeira Câmara.
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( x ) discordo
( ) concordo parcialmente
Registramos que, no Relatório de Gestão da FURG, especificamente na página 83, consta o
seguinte: "Conforme, despacho da PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, constante do
processo 23116.010400/07-14, referente ao Acórdão 1225/2007 da 1ª Câmara do TCU, que trata da
observância dos Acórdãos 107/2005 e 1168/2006, ambos da 1ª Câmara do TCU. Na FURG, foi
aberto o Processo 568/2005-69 (ao qual foram apensados os Processos 2168/05-71, 2185-05-16,
2350/05-21, 2351/05-76, 2352/05-11, 2353/05-65, 2354/05-18, 2355/05-54, 2356/05-07, 2357/0543, 5962/05-76). Foram notificados todos os servidores arrolados nas decisões do TCU, os quais,
considerando os preceitos de ampla defesa e de contraditório, encaminharam recursos
administrativos, que foram indeferidos. Pela via judicial - TRF-4, os servidores atingidos pela
medida ingressaram com demandas junto à Justiça Federal que foram consolidadas nos seguintes
processos: (a) 2005.71.01.002891-4 - Irene Maiato Albuquerque Lucyk, Mara Rubia da Costa
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Marchiori, Nanci Medeiros Laquiman, Paula Laquiman Moreira, Neida Ginar de Araújo, Cleusa
Alves da Rocha, Gabriela Terroso de Souza, Marcelo Terroso de Souza, Eufrásia Terroso Cruz; (b)
2005.71.01.004120-7 - Andressa de Oliveira Medeiros; e, (c) 2005.71.01.004121-9 - Maria de
Fátima Rodrigues Luvielmo. Estes processos continuam em tramitação no TRF-4, conforme
relatórios em anexo". Mediante Ofício OF. Nº 092/2008-PROAD, de 06 de junho de 2008, emitido
em resposta à Solicitação de Auditoria nº 208451/20, o gestor limitou-se a informar o seguinte: "A
aplicação está na esfera judicial, conforme documentação em anexo,
fornecida
pela
PGF/PF/FURG."
Complementarmente, informo, a partir da avaliação da PGF/PF/FURG, que a constatação da
CGU tem origem em análises de atos concessivos de aposentadorias e de pensões aos
dependentes de servidores da FURG. Nos momentos adequados esta IFES notificou aos
interessados das medidas a serem adotadas, ou seja, que em cumprimento ao determinado
pelo TCU os valores percebidos a título de aposentadoria ou de pensão seriam cancelados.
Tais notificações geraram 03 (três) processos: 2005.71.01.002891-4, 2005.71.01.004121-9 e
2005.71.01.004120-7-9, todos com sentenças favoráveis em primeiro grau. Em relação ao
último não há, até esta data, manifestação do TRF4; em relação aos outros dois o Tribunal se
manifestou favorável às Apelações da FURG.
A análise do Controle Interno aponta para a inexistência de impedimentos do Acórdão do
TCU, na medida em que os recursos da FURG foram vitoriosos. Ocorre, entretanto, que
ambos são objetos de novos recursos, o Recurso Especial, dirigido ao Superior Tribunal de
Justiça, sendo que um deles, o de nº 2005.71.01.004121-9, de Maria de Fátima Rodrigues
Luvielmo, já foi admitido, o que, salvo melhor juízo, são impedimentos, sim, à pretendida
medida supressiva de aposentadoria ou de pensões pela Administração. Ver ANEXO 3 – item
10.
Houvesse algo a executar na sentença, apontaríamos o art. 497 do CPC, que afirma não
terem os recursos extraordinários e o recurso especial efeitos inibitórios de execução de
sentenças. Ocorre, que, como visto, as sentenças de que tratamos foram favoráveis aos
servidores ou seus dependentes, nada havendo a executar. Em conclusão, quanto a este
aspecto, nada resta a fazer a não ser aguardar a decisão final do judiciário.
Prazo para implementação: aguardando decisão judicial
ITEM 11
1

RELATÓRIO 208451

2

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

Apontamento 3.1.2.6 - CONSTATAÇÃO (033)
Não localização de bens móveis e divergência entre valor contábil e valor efetivo dos bens móveis
da Instituição.
3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
"Estes dados já foram, parcialmente, inclusos no Plano de Providências 170189/2006 (constatações
005, 007 e 008). As atividades relativas ao Levantamento de Bens Móveis estavam sendo
cumpridas como apenas mais uma atividade de encerramento de exercício e sem ação
terminativa. A partir do Levantamento de 2005, verificou-se a necessidade de mudança de
mentalidade, com a instituição de Comissão e capacitação das Unidades. No exercício 2006, a
Comissão trabalhou em dois momentos: (1º) no Processo 23116.005815/06-51, avaliado pela
auditoria, efetivamente verificam-se discrepâncias, tanto que na (2º) sequência foi instituída uma
Comissão de Revisão, como consta no Processo 23116.003842/07-34. Em 2007, foi desenvolvida
ferramenta informatizada para controle de patrimônio, em uso por cada uma das Unidades
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orçamentárias da FURG, com treinamento de Chefias e de servidores das Unidades, além da
reestruturação da Comissão de Baixa de Bens, com resultados significativos no exercício. No
exercício 2007, a Comissão também trabalhou em dois momentos: (1º) no Processo
23116.101655/08-68, verificam-se discrepâncias que levaram à instituição (2º) de uma Comissão
de Revisão, como consta no Processo 23116.101661/08-15. Os resultados comparativos podem ser
vistos no quadro abaixo:
Patrimônio
FURG
2005
2006
Revisão 2006
2007
Revisão 2007

localizados
36.361
44.816
48.157
44.345
49.166

quantidade física
%
não localizados
0,77
10.989
0,88
6.007
0,95
2.666
0,83
8.767
0,93
3.952

%
0,23
0,12
0,05
0,17
0,07

valores monetários
localizados
%
não localizados
19.527.901,53
0,64 11.208.324,39
29.228.831,11
0,88
3.917.895,36
33.149.128,60
0,97
997.597,87
28.864.402,34
0,81
6.614.437,37
34.238.816,94
0,96
1.316.713,67

As diferenças apontadas, entre os valores da Comissão de Levantamento de Bens e o registro no
SIAFI, devem-se ao fato de que os registros contábeis das contas de bens são gerados
automaticamente, enquanto que os registros de patrimônio só ocorrem com a efetiva incorporação
dos bens. Assim, a diferença de R$ 703.860,48 é resultante de Importações (002, 004, 005, 006,
007, 010, 011, 013, 014 e 015 todas de 2007), cujos bens ainda não haviam sido recebidos e,
portanto, não patrimonializados. A diferença real é de R$ 2.431,35, que está sendo objeto de
verificação pelas áreas técnicas e pela Comissão de Revisão. Cabe destacar que, a partir da
implantação da atual sistemática de trabalho e com o uso de ferramenta específica, houve
considerável envolvimento das Unidades Acadêmicas e Administrativas, resultando em melhoria
operacional no controle e na localização de bens. Assim, o uso de ferramenta, que possibilita a
identificação de bens por localização específica na Unidade (Acadêmica ou Administrativa), não
estava disponível em 2006. A partir de 2007, o Levantamento e a Revisão somente consideram
como efetivamente localizados os bens que as Unidades demonstram sua localização. Alie-se a isto
o fato de que a Comissão de Baixa vem atuando intensivamente para retirar das Unidades aqueles
bens inservíveis ou anti-econômicos, que caracterizam carga patrimonial e que estavam
dispensados de forma inadequada. As ações da Comissão de Revisão têm possibilitado às
Unidades uma melhor compreensão da atividade, com exigência de efetiva mostra de localização
dos bens. Com a ferramenta online, as Unidades podem constantemente atualizar a movimentação
de sua carga patrimonial, favorecendo os trabalhos anuais de levantamento e revisão de bens
móveis.
Complementarmente informo que a Comissão de Levantamento de Bens já está atuando
desde setembro de 2008, acrescido do trabalho da nova Comissão de Baixa. A reestruturação
das novas Unidades Acadêmicas está produzindo um novo levantamento de bens, em paralelo
à solução de antigas pendências de baixa (por inservíveis e anti-econômicos).
Prazo para implementação: 1º semestre/2009
ITEM 12
1

RELATÓRIO 208451

2

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

Impropriedades nos processos de concessão de diárias e passagens.
Apontamento 3.1.4.1- CONSTATAÇÃO (008)

3)PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
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( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
1) Na LR 005/07 de Cláudio Luiz Moita Guedes (Ordem de Crédito 001/07) não ocorreu o
pagamento do adicional de localidade, no valor de R$ 82,46 (Oitenta e dois reais e quarenta e seis
centavos).
Tal pagamento será objeto de processo de despesas de exercícios anteriores.
Processamento no 2º semestre de 2008.
2) Na LR 017 de João Carlos Brahm Cousin (Ordem de Crédito 002/07) não foi efetuado o
desconto correspondente ao Vale Alimentação no valor de R$ 11,46 (onze reais e quarenta e seis
centavos).
Tal desconto foi efetuado na folha de pagamento do mês de junho de 2008.
3) Na LR 041/07 de Wilson Francisco Brito Wasieleski Junior (Ordem de Crédito 004/07), por
um lapso, tomamos para base de cálculo das diárias para o exterior como sendo US$ 265 por dia,
pela tabela constante no decreto 1656/95 ocasionando divergência de R$ 623,02 (seiscentos e
vinte e três reais e dois centavos). Tal pagamento será objeto de processo de despesas de
exercícios anteriores.
Processamento no 2º semestre de 2008.
4) Na LR 914/07 Flavio Tosi Feijó (Ordem de Crédito 293/07) foi calculado de acordo com a PC
009/07 e com a publicação de afastamento do País publicada no DOU de 23/11/07, sendo
considerado o período de 25 a 29/11/07. O Chefe do DCEAC solicitou alteração do período da
viagem, mas não encaminhou para alteração de publicação no DOU.
5) Na LR 914/07 de Flavio Tosi Feijó (Ordem de Crédito 293/07) não foi efetuado o desconto
correspondente ao Vale Alimentação no valor de R$ 22,92 (vinte e dois reais e noventa e dois
centavos).
Tal desconto foi efetuado na folha de pagamento do mês de junho de 2008.
6) Na LR 727/07 de Rubelise da Cunha (Ordem de Crédito 217/07) foram pagas quatro diárias e
meia (4,5 diárias), referentes aos dias 20 a 24/09/07. Tal período indica sua participação no
evento, embora a publicação no DOU tenha autorizado afastamento do País entre 16 e 30/09/07,
período de realização do evento.
7) Na LR 856/07 de André Tavares da Cunha Guimarães (OC 258/07) ocorreu o pagamento de
adicional de localidade, no valor de R$ 985,18 (novecentos e oitenta e cinco reais e dezoito
centavos), por considerar o percentual de acréscimo de 50% (cinquenta por cento) quando não
deveria considerar tal adicional, por se tratar de diárias para o exterior.
Tal desconto foi efetuado na folha de pagamento do mês de junho de 2008.
8) Na LR 345/07 de Gisele Vasconcelos Dziekaniak (Ordem de Crédito 108/07) consta
solicitação de concessão de diárias para o período de 07/07 a 12/07, sendo pagas 3,5 diárias com a
concordância da servidora conforme consta na PC 004/07.
Complementarmente, deve ser salientado que a Coordenação Geral de Sistematização e
Aplicação da Legislação da SRH/MPOG, pelos Despachos 2587/2002 e 1188/2003, tem
orientado as questões relativas às concessões de diárias. Particularmente no caso foi aplicada
a orientação do Despacho 1188/2003 – ANEXO 4 – item 12.
Em agosto de 2008, o pessoal da SAFC e da AUDIN esteve presente no treinamento
realizado em Porto Alegre acerca da implantação do SCDP - Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens, a partir de janeiro de 2009. O treinamento foi ministrado pelo MPOG.
Prazo para implementação: imediato e até o 1º semestre de 2009.
ITEM 13
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Publicação intempestiva de extrato de Termo Aditivo.
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Apontamento 3.1.5.1- CONSTATAÇÃO (002)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
Reconhecemos o atraso da publicação, na imprensa oficial, mas tal fato não trouxe prejuízo na
execução do contrato.
Prazo para implementação: imediato
ITEM 14
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Não adoção de sanções legais a fornecedor inadimplente.
Apontamento 3.1.5.2- CONSTATAÇÃO (019)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
"Visto o processo nos certificamos que, de fato, não houve remessa da referida Notificação
Administrativa; no entanto, determinei a reedição e envio imediato de outra notificação, em
conformidade com a orientação da Procuradoria Federal. Aguardamos defesa prévia da
empresa, da Notificação Administrativa supracitada, para adotar as providências definidas no
regime legal."
Posteriormente, mediante Ofício nº 286/2008-Gabinete, de 18/06/2008, em resposta à CETC,
o gestor disponibilizou cópia da Notificação expedida para a licitante, datada em 26/05/2008.
Complementarmente, cabe informar que a empresa recebeu Notificação Administrativa
11/2007, de 09/04/2007, com defesas em 15/05/2007, 05/06/2007 e 27/06/2007. Em
09/07/2007, o processo 1696/07-01 foi submetido à PGF, que se manifestou pelo
Despacho 250/2007, a 13/07/2007. Houve a Notificação Administrativa 022/2208, sem
contra-argumentos da empresa, sendo-lhe aplicada penalidade de suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública
por um ano (DOU, 25/09/2008).
Prazo para implementação: imediato
ITEM 15

1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Utilização indevida da modalidade de licitação Concurso e consequente enquadramento
incorreto de modalidade de licitação.
Apontamento 3.1.5.3 – CONSTATAÇÃO (022)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
"Com referência ao Concurso 001/2006, informamos que à época, diante das dificuldades de
liberação de vagas por parte do Governo Federal para contratar Arquitetos para recompor o
quadro funcional desta Universidade, se fez necessária a contratação dos profissionais como
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autônomos, para fazer frente a uma série de projetos necessários para viabilização das
atividades desta Instituição frente ao Projeto REUNI. Diante disso, entendemos que o mais
viável, para atender tal demanda, seria a contratação de profissionais autônomos por
intermédio da modalidade licitatória - Concurso. O processo administrativo foi submetido à
Procuradoria Federal para análise e parecer. De posse do mesmo, a PGF solicitou uma série
de justificativas para a área técnica competente, e após deu parecer favorável, sem nenhum
tipo de ressalva. Assim sendo, foi publicisado o processo licitatório e não houve nenhum tipo
de recurso interposto contra o Edital. Posto isso, a Comissão julgadora concluiu seus trabalhos
e selecionou 03 (três) profissionais. Informamos que diante da demanda da Auditoria da
CGU, submeteremos o processo administrativo à reanálise e parecer da Procuradoria Federal.
Destacamos, também, que, dentro da recomposição de quadro de servidores técnicos
administrativos, já foi promovido concurso público (com resultado publicado no DOU) para o
cargo de Arquiteto/Urbanista do Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos em
Educação, cuja contratação se efetivará até o final do mês de julho."
Em relação ao Processo 23116.001916/2007-06: "Uma vez concluído o Concurso 01/2006 e
tendo em vista as demandas de projetos para o REUNI, a Superintendência Técnica
(SUPETEC) da Pró-Reitoria de Planejamento demandou a contratação de um terceiro
classificado no citado concurso. O acesso no SIASG/SIDEC/SISPP limita o lançamento de
itens àqueles registrados no início do Concurso. Como havia demanda por um terceiro
classificado e com a limitação de lançamento no SIASG/SIDEC/SISPP (anexo), optou-se pela
alternativa de enquadramento por Inexigibilidade (caput do art. 25 da Lei 8666/93), por já
haver candidatos classificados e no prazo de validade do referido Concurso. Esta alternativa
foi submetida à PGF/PF/FURG, para análise e parecer, não resultando em ressalvas."
Complementarmente, informo que, a 30/06/2008, houve desligamento dos três
profissionais (conforme cópia das rescisões – ANEXO 5 – item 15).
Prazo para implementação: 1º semestre de 2008
ITEM 16
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Impropriedades em Processo de Prestação de Contas da FAURG (Contrato 015/2006).
Apontamento 3.1.6.1 - CONSTATAÇÃO (024)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
a) Quanto à cobrança da FURG relativamente à apresentação da prestação de contas pela FURG:
"Ainda não há envio de cobrança de entrega de prestação de contas, pois esta é uma cláusula
contratual. A cada designação de fiscais, os mesmos recebem, além da Portaria designatória, cópia
integral do contrato a ser fiscalizado."
b) Quanto ao atraso na entrega da Prestação de Contas: "O Contrato Administrativo 015/2006,
originalmente, não continha cláusula com exigência de prestação de contas. Tal cláusula foi
inserida pelo Termo Aditivo 023/2007, a partir de demanda da PROAD, incluindo-se a exigência
de prestação de contas retroativa, razão da defasagem no prazo de entrega."
c) Quanto à ausência dos citados documentos no processo de Prestação de Contas: "Como a
Prestação de Contas foi recepcionado apenas a 20/05/2008, foi possível identificar que a FAURG
não se adequou às exigências da Cláusula Segunda do Termo Aditivo 023/2007, que acresce a
alínea C ao CA 015/2006, incluindo "Apresentar prestação de contas semestralmente, a qual deverá
ser analisada e receber aprovação no âmbito da FURG, contendo comprovantes fiscais, extrato
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bancário, juntamente com o extrato da conta contábil e respectiva conciliação, ata das licitações e
relatório de execução física, conforme define o Acórdão 253/2007-TCU-Plenário"; e, da Cláusula
Quinta do TA 023/2007, que passou a ter a seguinte redação: "Os referidos recursos serão
movimentados em conta corrente específica da FAURG, no Banco do Brasil, nos termos do inciso
III, do art.18, da IN STN 01/97". Esta prestação ainda não teve seu julgamento concluído pela área
técnica da PROAD/FURG e avaliação da AUDIN/FURG."
d) Por fim, quanto à aplicação dos recursos financeiros e a eventuais rendimentos em prol do
convênio: "A FAURG justifica que está utilizando uma única conta para os projetos da FURG. A
referida prestação de contas ainda não foi avaliada pela área técnica da PROAD/FURG e avaliação
da AUDIN/FURG."
Complementarmente, cabe informar que, pelo processo 23116.1016546/2008-11, a prestação
de contas do CA 015/2006 foi submetida à análise da área técnica da SAFC e, posteriormente,
à AUDIN. Esta etapa foi concluída a 30/06/2008. Conforme está documentado no referido
Processo, houve demanda da FAURG para dilatação do prazo de respostas, o que se efetivou
a 18/08/2008 e conclusão de reanálise pela AUDIN em 29/08/2008. Em manifestação de
19/09/2008, a FAURG acrescenta elementos em resposta (parcial) às demandas da AUDIN, o
que gera a terceira análise (concluída em 07/10/2008). O Of.191/2008 – PROAD, de
13/10/2008, estabelece prazo até 31/10/2008 para resposta aos itens ainda não atendidos. Ver
ANEXO 6 – item 16.
Prazo para implementação: a partir do 1º semestre de 2008
ITEM 17
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Transferência à FAURG da prática de atos de competência exclusiva da FURG.
Apontamento 3.1.6.2 - CONSTATAÇÃO (025)
3
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
Como é notório a cada final de exercício, os repasses às IFES ocorrem em espaços de tempo que
não possibilitam a execução interna dos projetos. A devolução de recursos para projetos
específicos inviabilizaria o desenvolvimento das ações de crescimento da Universidade. O tema é
recorrente, mas ainda não foram apresentadas alternativas que tornem os repasses temporalmente
adequados à execução no mesmo exercício de sua liberação. O Seminário TCU x IFES, em
novembro de 2007, discutiu estas questões, incluindo a presença dos Ministros de Estado. O
documento final aponta para a necessidade de solucionar esta pendência. A FURG vem tratando
do tema, tomando o cuidado de registrar, a cada processo, as razões temporais que a fazem
transferir os recursos às fundações de apoio. Além disso, a aprovação da Deliberação CODEP
010/2008, em janeiro de 2008, busca atenuar esta relação com as Fundações de Apoio. Assim,
a cada Processo (b.1 a b.7) foi anexada a NC (demonstra a liberação do crédito orçamentário) e o
Despacho da PROAD (para justificar a transferência).
b.1) Processo 23116.001844/2006-16 - Convênio 027/2006 (e Termo Aditivo 027/2007) - Data:
15/12/2006 (T.A. de 07/12/2008) - Valor: R$ 140.533,25 - Objeto: "Construção da primeira etapa
do ginásio laboratório do Colégio Técnico Industrial - Prof. Mário Alquati."
b.2) Processo 23116.004252/2007-56 - Convênio 039/2007 - Data: 28/12/2007 - Valor: R$
386.000,00 - Objeto:"Construção da segunda etapa do ginásio laboratório do Colégio Técnico
Industrial - Prof. Mário Alquati"
b.3) Processo 23116.4177/2007-32 - Convênio 016/2007 - Data: 06/12/2008 - Valor: R$
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200.000,00 - Objeto: "Construção da terceira etapa do ginásio laboratório do Colégio Técnico
Industrial - Prof. Mário Alquati.
b.4) Processo 23116.004237/2007-62 - Convênio 030/2007 - Data: 17/12/2008 - Valor: R$
400.000,00 - Objeto: "Adaptação da Residência Estudantil da FURG".
b.5) Processo 23116.004178/2007-03 - Convênio 017/2007 - Data: 06/12/2007 - Valor: R$
303.324,19 - Objeto: "Implantação do Estacionamento do Centro Integrado de Desenvolvimento
Regional do Ecossistema Costeiro do Extremo Sul do Brasil - CIDEC-SUL - 1ª Etapa"
b.6) Processo 23116.004253/2007-19 - Convênio 040/2007 - Data: 31/12/2007 - Valor: R$
300.000,00 - Objeto: "Implantação do Estacionamento do Centro Integrado de Desenvolvimento
Regional do Ecossistema Costeiro do Extremo Sul do Brasil - CIDEC-SUL - 2ª Etapa"
b.7) Processo 23116.004165/2007-53 - Convênio 015/2007 - Data: 06/12/2007 - Valor: R$
77.605,00 - Objeto: "Repasse do saldo da descentralização PROAP/2007."
Complementarmente, informo que a transferência de recursos, ao final do exercício, se deve
ao risco de processar restos a pagar no exercício seguinte, quando a liberação comumente
ocorre no limite de tempo. As reiteradas demandas das IFES e as ações do MEC, MPOG e
TCU estão inclusas no PL da LDO 2009, que prevê a possibilidade de reprogramação dos
saldos de restos a pagar de um para outro exercício.
Prazo para implementação: 1º semestre 2009
ITEM 18
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Apontamento 3.1.6.3 – CONSTATAÇÃO (026)
Impropriedades em Prestação de Contas do Convênio 001/2003 (Projeto 093-PR-03) firmado com a
FAURG.
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( x ) discordo
( ) concordo parcialmente
a.3) Justificar a falta de conta específica para execução do Convênio.
a.4) Justificar a falta de aplicação dos recursos no mercado financeiro e a consequente falta de
utilização dos rendimentos em prol do objeto avençado.
Para os itens a.3. até a.4. considerar as informações contidas no Ofício 113/2008 - Gabinete, de
12/03/2008, que encaminhou Plano de Providências - Relatório 170189/06, observando as
respostas às constatações 066 e 067.
a.11) Justificar a pertinência do pagamento de aluguéis da sala onde se situava a FURERG (meses
de outubro, novembro e dezembro/2003) com recursos do Convênio. Foi necessário utilizar
recursos do Projeto 093 (rádio), para cumprir compromisso com a locação de sala onde funcionava
a FURERG, detentora do sinal de rádio.
Complementarmente informo que, na época, a interpretação da Administração da FURG
apontava para uma outra sistemática de trabalho, na qual os recursos iam para uma conta
da FAURG para atender todos os projetos da FURG e os eventuais recursos financeiros
sustentavam as atividades da Fundação de Apoio.
As atividades de extensão da Universidade dependem de estruturas que ainda se encontram
sob domínio legal de outros. Apesar das demandas junto ao Ministério das Comunicações
para troca de titularidade, não houve progresso. Assim, para manter operacional o sinal de
rádio, é preciso manter operacional a detentora do sinal, que não exerce qualquer outra
atividade como Fundação de Apoio. Os recursos necessários à sala são oriundos do projeto
de qualificação da imagem institucional.
Prazo para implementação: 1º semestre 2009
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ITEM 19
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Pagamentos de despesas oriundas de reclamatórias trabalhistas anteriores à vigência do Convênio.
Apontamento 3.1.6.4 – CONSTATAÇÃO (027)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
Conforme manifestação do Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, em exercício, o
pagamento, realizado a Maury Garcia Cozza e Roberto Feijó Dourado, trata-se de acordo judicial
realizado no Processo 01032.922/99-0, em que Maury Garcia Cozza interpôs reclamatória
trabalhista contra a Fundação Rádio Educativa Rio Grande - FURERG. Tendo em vista o
reclamante ter obtido ganho de causa da ação e a FURERG não ter efetuado o pagamento em
juízo, ocorreu penhora dos equipamentos, da Rádio Universidade, os quais se encontravam em
nome da FURERG no Processo, embora já doados à FURG, situação que foi desconsiderada pela
Justiça do Trabalho, que determinou o arresto dos bens que se encontravam no prédio da Rádio
Universidade, determinando o leilão imediato dos referidos bens, que permaneceram no local
tendo como fiel depositária a FURG. Na época que tal fato ocorreu, a FURG não possuía mais
nenhuma relação jurídica com a FURERG. Nesta ocasião a Rádio Universidade tinha seu
funcionamento baseado em Projeto de Extensão executado pela FAURG. Em face do exposto e
como forma de evitar a suspensão das atividades da Rádio Universidade, foi solicitada pela
Administração da FURG que a FAURG tentasse arrematar os bens no leilão, o que efetivamente
ocorreu. O valor arrecadado somente cobriu parte da reclamatória em questão, motivo pelo qual o
Juiz determinou a cobrança do valor restante da FAURG, em vista de ter considerado a mesma
como sucessora da FURERG. Embora tenha havido em tempo hábil recurso da FAURG, o mesmo
não foi aceito e só restou à FAURG dentro do Convênio existente entre FURG e FAURG efetuar o
pagamento através de acordo, fazendo-o em forma parcelada. No ato do acordo, a parte do
advogado do reclamante, Dr. Roberto Feijó Dourado, foi paga separadamente. Em anexo cópia da
reclamatória trabalhista.
Complementarmente informo que, na avaliação da Administração da FURG, não havia
alternativas à FAURG, tendo em vista a interpretação da Justiça do Trabalho, que
determinou a sucessão da FURERG pela FAURG.
Prazo para implementação: 2º semestre de 2008
ITEM 20
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Ausência de representante da Administração responsável pela fiscalização de convênios / contratos
e falta de registros.
Apontamento 3.1.6.5 - CONSTATAÇÃO (0029)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
Em relação ao Convênio 001/2005: "Para as situações de convênios não era designado fiscal, pois
há designação de responsável. Considerando as reiteradas solicitações, todos os convênios terão
Portaria de designação, como é o presente caso. Pela Portaria 807/2008 foram designados os
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servidores (CPF 314.949.350-15) e (CPF 223.607.760-25)."
Em relação aos demais Convênios: Ver anexos - Portarias de Designação (867 a 873 / 2008), nas
quais constam os nomes e os CPF‘s dos fiscais dos Convênios.
Prazo para implementação: 2º semestre 2008
ITEM 21
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Emissão de empenhos com embasamento legal incorreto.
Apontamento 3.2.1.1 - CONSTATAÇÃO (017)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
Em atendimento à Solicitação de Auditoria 208541/001, vimos encaminhar as informações
solicitadas sobre os itens "e" e "f":
900347 F & P SERVIÇOS LTDA 0112000000 339039
12.139,72
1) A contratação da empresa supracitada foi necessária para realizar serviços de engenharia civil,
no elemento despesa - 33903916 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica/sub-elemento
manutenção e conservação de bens imóveis). No entanto, foi enquadrado de forma correta no
processo Administrativo, no inciso I do Art. 24; mas foi de forma equivocada lançado no inciso II
do Art. 24, quando lançado no SIDEC.
900511 INOTEC LTDA
0112000000 449051
11.455,30
2) Idem resposta 01, exceto quanto ao objeto e ao elemento despesa - 449051.91.
901480 INFRAERO
0250153115 339039
20.075,93
3) A empresa supracitada, notoriamente deveria ter sido enquadrada no inciso VIII do Art. 24, por
se tratar de empresa pública com fim especifico; no entanto, houve falha de enquadramento, inciso
II do Art. 24. Informamos que foi percebida a falha no final do exercício de 2007; e, que no
exercício atual enquadramos de forma adequada.
Fazendo a correção da informação: trata-se de importação, que, no processo administrativo,
está enquadrada de forma correta, ou seja, no inciso XXI do Art. 24. Ao lançar o processo
no SIDEC, foi lançado no inciso XXIV do Art. 24.
901522 ALFA COMÉRCIO LTDA 0250159999 449051
14.980,00
4) Idem à resposta 02 - exceto quanto ao objeto. Quanto ao enquadramento no inciso XXIV, o
gestor informou: trata-se de importação, que, no processo administrativo, está enquadrada de
forma correta, ou seja, no inciso XXI do Art. 24. Ao lançar o processo no SIDEC, foi lançado no
inciso XXIV do Art. 24.
Fazendo a correção da informação: a contratação da empresa supracitada foi necessária
para realizar serviços de engenharia civil, no elemento despesa - 33903916 (outros serviços
de terceiros - pessoa jurídica, sub-elemento manutenção e conservação de bens imóveis). No
entanto, foi enquadrada de forma correta no processo Administrativo, no inciso I do Art. 24;
mas foi de forma equivocada lançada no inciso II do Art. 24, quando lançada no SIDEC.
Prazo para implementação: 2º semestre/2008
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ITEM 22
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Falta de registros de movimentação de contratos no Sistema SIAFI.
Apontamento 3.2.1.2 - CONSTATAÇÃO (018)
3.PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( X ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
LBF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - Por um equívoco, não houve a baixa correspondente
quando da anulação do saldo do empenho. Foi efetuada a correção através da 2008NL000230.
COMERCIAL NESS LTDA - Não constou informação do fiscal do contrato sobre o contrato junto
à Nota Fiscal. A liquidação foi efetuada através de documento NP, via SIAFI. Foi efetuada a
correção através da 2008NL000231.
WILDLIFE COMPUTERS - Foi efetuada a baixa da importação, por recebimento da
2006NL000039, utilizando o evento 540473. Ocorre que não foi efetuada a baixa da conta de
controle, fato que regularizamos nesta data, através da 2008NL000234.
Prazo para implementação: 1º semestre/2008
ITEM 23
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Formalização de convênio com objeto vago.
Apontamento 4.1.1.1 - CONSTATAÇÃO (034)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
a) Em relação ao Processo 23116.004165/2007-53, relativo à formalização do Convênio 015/2007
com a FAURG, no montante de R$ 77.605,00, justificar a formalização de Convênio com objeto
vago ou indefinido, conforme transcrição da Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente
Convênio, repasse do saldo da descentralização PROAP/2007. Justificar, ainda, a inexistência, nos
autos, do Plano de Trabalho do referido Convênio. O Plano de Trabalho, em anexo, no item 2.3.
Objeto do Projeto, define que se trata de Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), com a
finalidade de financiar as atividades dos cursos de pós-graduação, proporcionando melhores
condições para a formação de recursos humanos. Assim, a Cláusula Primeira não está
reproduzindo o objeto.
Complementarmente, informo que a transferência de recursos, ao final do exercício, se deve
ao risco de processar restos a pagar no exercício seguinte, quando a liberação comumente
ocorre no limite de tempo. As reiteradas demandas das IFES e as ações do MEC. MPOG e
TCU estão inclusas no PL da LDO 2009, que prevê a possibilidade de reprogramação dos
saldos de restos a pagar de um para outro exercício.
As observações quanto ao formato do contrato devem ser observadas, mesmo porque, na
vigência do Decreto 6170/07 e da Portaria Interministerial 127/2008, há impedimento de
repasses às Fundações de Apoio.
Prazo para implementação: 2º semestre de 2008.
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ITEM 24
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Ausência de comprovação do ressarcimento de valores pagos a maior referente às despesas de
exercícios anteriores.
Apontamento 5.1.1.1 – CONSTATAÇÃO (006)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
Os procedimentos estabelecidos no processo 23116.007163/2005-34, visaram promover a
restituição de valores pagos indevidamente a servidores, em decorrência de equívoco na
metodologia de cálculo para pagamento de substituição de titulares de função (FG/CD) no período
de 2000 a 2004, por ter sido considerado o valor de CD integral, quando deveria ter sido calculado
com base no valor da CD opção ou valor da CD integral, deduzida a remuneração. Em referência à
ocorrência, informamos que em virtude de Patrícia Soares Martins Izkovitz não pertencer ao
quadro funcional da FURG, desde 31/12/2003, não houve o ressarcimento do valor de R$
2.050,00, tal qual para todas as demais ocorrências constantes do processo. Salientamos que
estaremos envidando esforços, no sentido de localizar endereço residencial de Patrícia Soares
Martins Izkovit, para envio de notificação no objetivo de que seja procedida a devolução ao
erário do valor acima referido.
Complementarmente, informo que foi emitida a Notificação Administrativa 070/2008, a
04/09/2008, com GRU para pagamento em 14/11/2008, conforme ANEXO 7 – item 24.
Prazo para implementação: 2º semestre de 2008.
ITEM 25
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Morosidade na condução dos processos disciplinares.
Apontamento 5.1.1.2 – CONSTATAÇÃO (007)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( x ) concordo
( ) discordo
( ) concordo parcialmente
Conforme relatado no Plano de Providências - 2006, a Instituição reconhece que ainda persistem
alguns problemas nos trâmites dos processos de sindicâncias, porém estamos atuando no sentido de
adotar medidas que venham a equacioná-los efetivamente. A Instituição possui uma Comissão
Permanente de Processos Administrativos Disciplinares - CPPAD, que é composta por servidores
que não atuam somente na referida Comissão, ocasionando, algumas vezes, atrasos indesejados, em
função do reduzido número de pessoas e do acúmulo de trabalho, sem, no entanto, ocorrerem
prejuízos ao erário. Informamos que a Instituição, por reconhecer determinadas falhas nos trâmites
dos processos, designou - Portaria 1191/06 de 09/10/06, mais 03 (três) servidores para compor a
Comissão, além de destinar duas salas devidamente equipadas com computadores e impressora
para que os trabalhos possam ser mais bem desenvolvidos. Informamos ainda que, no início do
corrente ano, foi designada através da Portaria 539/08, uma servidora técnico-administrativa em
educação para atuar exclusivamente na secretaria da Comissão, objetivando uma maior otimização
dos trabalhos, considerando que a mesma atua como membro na quase totalidade das comissões.
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Após a nomeação dos três novos servidores para integrarem a CPPAD, em outubro de 2006, no
intuito de pôr em dia o serviço da Comissão, foi dada prioridade aos processos mais antigos, tendo
movimentado 35 processos no decorrer de 2007, concluindo destes um total de 30, conforme
explicitado no quadro abaixo.
ANO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Nº DE PROCESSOS
01
01
02
10
08
08
05
Quanto ao Processo 5318/06-17, informo que foi designada Comissão Processante, pela
Portaria 1310/2008, que concluiu seus trabalhos em 13/10/2008.
Prazo para implementação: 2º semestre/2008
ITEM 26
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Servidores da Universidade atuando como sócios-administradores de empresas privadas.
Apontamento 5.1.1.3 - CONSTATAÇÃO (015)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
A SARH desconhece a existência de instrumentos de gestão disponíveis com a capacidade de
identificar servidores da Universidade que, após seu ingresso na Universidade, venham a atuar
como Sócios-Administradores de Empresa. Quando da admissão de servidores, a SARH exige o
preenchimento e a assinatura da Declaração em anexo. A partir da presente citação, iremos
notificar cada um dos servidores visando à manifestação quanto à ocorrência.
Complementarmente, informo que foram emitidas as Notificações Administrativas 050, 051,
052, 053, 054 e 055/2008, de 21/07/2008. Após prévia defesa, os documentos foram reunidos
no Processo 23116.004853/2008-84, que se encontra sob análise da PGF, a partir de
18/09/2008. Ver ANEXO 8 – item 26.
Prazo para implementação: 1º semestre/2009
ITEM 27
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Pagamento indevido dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
Apontamento 5.1.1.5 - CONSTATAÇÃO (031)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
O encaminhamento adotado pela Administração Superior em referência à revisão dos
procedimentos de concessão de pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade já foi
manifestado em ocorrências anteriores, como é o caso do Plano de Providências 170189/2006. No
caso em tela, conforme amplo registro no Processo 23116.004927/2005-30, a FURG adotou um
conjunto de ações no sentido de preservar o bom uso dos recursos públicos, criando uma
Comissão Técnica para acompanhar e avaliar o trabalho da empresa contratada (considerando os
resultados "inconsistentes e incongruentes e carecem de embasamento legal"). Em evolução,
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chegou-se à rescisão unilateral do CA 003/2005. Ao longo do período de contrato, manteve-se
contato com a SECEX/TCU informando das dificuldades da empresa no cumprimento do contrato.
Ao final de 2007, obteve-se junto à SPO/MEC recursos (os valores anteriores foram restituídos ao
Tesouro, por estarem classificados em restos a pagar) para retomar a atividade em 2008, mediante
Processo Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com prazo limite de implementação no 2º
semestre de 2008."
Complementarmente, informo que pelo Pregão Eletrônico – FAURG – 021/2008 foi
vencedora a Empresa Safety Job – Engenharia e Segurança doTrabalho S/S Ltda – EPP,
que pelo Contrato 028/2008 deve executar o objeto até em 90 dias. Ver ANEXO 9 – item 27.
Prazo para implementação: 2º semestre/2008
ITEM 28
1

RELATÓRIO 208451

2 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Relatório de Gestão elaborado em desacordo com as orientações da CGU.
Apontamento 6.1.1.1 – CONSTATAÇÃO (001)
3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
( ) concordo
( ) discordo
( x ) concordo parcialmente
Os Relatórios de Gestão vêm sendo aprimorados pela incorporação de informações pertinentes e
em atenção ao regramento. Conforme a área técnica da FURG, responsável pela elaboração do
Relatório de Gestão 2007, os itens 4.1.1.1., 4.1.1.2. e 4.1.1.3. da Portaria CGU 1.950, de
28/12/2007, estão contemplados no item 2 - Gestão Operacional Finalística e no item 3 - Gestão
Orçamentária. Com referência à tabela - Recursos vinculados a financiamento externo e/ou
cooperação técnica internacional utilizados -, a mesma não se aplica à FURG. Os indicadores de
acompanhamento dos Programas e Ações do governo constam dos Anexos I e II do Relatório de
Gestão 2007 - FURG. Cabe destacar que a emissão de normas, no encerramento do exercício,
pode inviabilizar a busca e consolidação de dados retroativamente.
Conforme a In TCU 57, de 27/08/2008, há estabelecimento de normas de organização e
apresentação dos relatórios de gestão e dos processos de contas da administração pública
federal. E, conforme o art. 17, a IN entra em vigor na data de sua publicação e aplica-se aos
processos de contas referentes ao exercício de 2008 e seguintes.
Prazo para implementação: 1º semestre / 2009
ITEM 13 – DO ANEXO II A DECISÃO NORMATIVA TCU 93, DE 03/12/2008.
INFORMAÇÕES S/PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS
REDOMENDAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS
PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO, CONFORME DISPOSTO ABAIXO.
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
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1. ACÓRDÃO 253/2007 – TCU PLENÁRIO
2. DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO.
Oficio de Requisição Circular 01/356/2008, as Pró-Reitorias: Administração, Planejamento e
Desenvolvimento, Graduação, Pesquisa e Pós Graduação e de Assuntos Comunitários e
Estudantis, conforme abaixo:
2.1 - Ofício de Requisição Circular nº 01- 356/2008
Porto Alegre, 06 de novembro de 2008
Excelentíssimo Pró-Reitor,
Tendo em vista a auditoria, cuja fase de execução será realizada na segunda
quinzena deste mês, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações exaradas no
Acórdão n.º 253/2007 – TCU - Plenário, solicitamos a V. Exª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei
nº 8.443/92, providenciar o acesso a esta Equipe de Auditoria das informações/documentos
relacionados a seguir:
1) Lista completa dos projetos em execução com fundações de apoio, por unidade executora (nos
termos definidos pelo § 1º do artigo 1º da Deliberação CODEP n.º 83/2008), que envolvam recursos
orçamentários ou recursos arrecadados diretamente pelas fundações em nome da Universidade,
identificando o instrumento pelo qual foram formalizados, o n.º do processo, o objeto, o valor, as
datas de início e término, o coordenador, a fonte dos recursos e a relação de bens adquiridos em
cada um deles, com o número do tombamento no patrimônio da FURG, justificando a eventual
inexistência de registro.
2) Relacionar todos os projetos encerrados a partir de 07.03.2007 (projetos com fundações de apoio
que envolvam recursos orçamentários ou recursos arrecadados diretamente pelas fundações em
nome da Universidade), por unidade executora, disponibilizando à equipe de auditoria os processos
de prestação de contas.
3) Encaminhar as normas internas destinadas a acompanhar e avaliar as atividades de prestação de
serviços, elaboradas pelas Unidades Executoras conforme previsto no artigo 11 da Deliberação
CODEP n.º 83/2008, com justificativa individualizada por unidade, caso inexistam essas normas.
Solicitamos que essas informações sejam entregues na Auditoria Interna da
FURG até o dia 17.11.2008, e sejam também disponibilizadas em meio eletrônico, o mais
rapidamente possível para lidiavb@tcu.gov.br e sandrabp@tcu.gov.br.
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários poderão ser obtidos com
Lídia Venzon Bittencourt Moretto (Ramal 230), Sandra Brod Pacheco (Ramal 232) ou Carlos
Fettermann Bosak (Ramal 228), pelo telefone 3228-0788, ou pelos e-mails acima.
Pedimos que seja dada ciência do recebimento deste ofício para os endereços
eletrônicos citados.

Lídia Venzon Bittencourt Moretto
ACE – matr. 553-3

Sandra Brod Pacheco
ACE matr. 3508-4
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2.2 - Ofício de Requisição 02-356/2008, encaminhados ao Presidente do Conselho
Departamento da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, conforme abaixo:
Ofício de Requisição nº 02- 356/2008
Porto Alegre, 06 de novembro de 2008
Excelentíssimo Presidente,
Tendo em vista a auditoria, cuja fase de execução será realizada na segunda
quinzena deste mês, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações exaradas no
Acórdão n.º 253/2007 – TCU - Plenário, solicitamos a V. Exª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei
nº 8.443/92, o que segue:
1) Informar a razão pela qual foi mantida a taxa de administração das fundações de apoio no valor
de 5%, conforme inciso IV do artigo 9º da Deliberação CODEP n.º 83/2008, em vista do disposto
no item 1.9 do Acórdão acima mencionado.
2) Justificar o teor dos parágrafos 1ª, 2º e 3º do artigo 10 da Deliberação CODEP n.º 83/2008, em
face do que dispõe o item 1.11 do Acórdão referido.
3) Esclarecer o motivo pelo qual, no Capítulo III da Deliberação CODEP n.º 83/2008, não foi
definido o que pode ser considerado, no âmbito da instituição, participação esporádica de seus
servidores nas atividades previstas na Lei n.º 8.958/1994 e no Decreto n.º 5.205/2004, conforme
determinação constante no item 1.2 do Acórdão em questão.
Solicitamos que essas informações sejam entregues na Auditoria Interna da
FURG até o dia 17.11.2008, e sejam também disponibilizadas em meio eletrônico, o mais
rapidamente possível para lidiavb@tcu.gov.br e sandrabp@tcu.gov.br.
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários poderão ser obtidos com
Lídia Venzon Bittencourt Moretto (Ramal 230), Sandra Brod Pacheco (Ramal 232) ou Carlos
Fettermann Bosak (Ramal 228), pelo telefone 3228-0788, ou pelos e-mails acima.
Pedimos que seja dada ciência do recebimento deste ofício para os endereços
eletrônicos citados.

Lídia Venzon Bittencourt Moretto
ACE – matr. 553-3

Sandra Brod Pacheco
ACE matr. 3508-4

A Sua Excelência o Senhor
Professor Doutor JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN
Presidente do Conselho Departamental da Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Rio Grande - RS
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2.3 - Ofício de Requisição 03-356/2008, encaminhado ao Reitor da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG, conforme abaixo:
OFÍCIO DE REQUISIÇÃO
Ofício de Requisição nº 03- 356/2008
Porto Alegre, 06 de novembro de 2008
Magnífico Reitor,
Tendo em vista a auditoria, cuja fase de execução será realizada na segunda
quinzena deste mês, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações exaradas no
Acórdão n.º 253/2007 – TCU - Plenário, solicitamos a V. Exª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei
nº 8.443/92, providenciar o acesso a esta Equipe de Auditoria das informações/documentos
relacionados a seguir:
1) Relação contendo os nomes de todos os bolsistas (professores, técnicos e alunos) que receberam
bolsas pagas pelas fundações de apoio a partir de 07.03.2007, não importando que a concessão da
bolsa tenha ocorrido em data anterior, contendo: nome do bolsista, cargo que ocupa, projeto pelo
qual recebeu a bolsa, período de pagamento e valor total da bolsa;
2) Informe quais os mecanismos adotados para assegurar o cumprimento da determinação do item
1.13, alíneas a, b e c, do Acórdão supracitado, apresentando a documentação correspondente.
Solicitamos que essas informações e documentos sejam entregues na Auditoria
Interna da FURG até o dia 19.11.2008, e as informações sejam também disponibilizadas em meio
eletrônico, o mais rapidamente possível para lidiavb@tcu.gov.br e sandrabp@tcu.gov.br.
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários poderão ser obtidos com
Lídia Venzon Bittencourt Moretto ou Sandra Brod Pacheco pelos e-mails acima, ou diretamente na
sala da Auditoria Interna da FURG a partir do dia 17/11 às 14h30min.
Pedimos que seja dada ciência do recebimento deste ofício para os endereços
eletrônicos citados.
Lídia Venzon Bittencourt Moretto
ACE – matr. 553-3

Sandra Brod Pacheco
ACE matr. 3508-4

A Sua Excelência o Senhor
Professor Doutor JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN
Reitor da Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Rio Grande - RS
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d. - Ofício de Requisição 04-356/2008, encaminhado ao Reitor da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG, conforme abaixo:
Ofício de Requisição nº 04 - 356/2008
Porto Alegre, 21 de novembro de 2008
Magnífico Reitor,
Tendo em vista a auditoria em andamento nesta Universidade, com o objetivo
de verificar o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão n.º 253/2007 – TCU - Plenário,
solicitamos a V. Exª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, apresentar esclarecimentos
sobre o que segue:
1)

Existência dos contratos abaixo relacionados, exemplificativamente, envolvendo a
participação da Universidade (projeto, servidores, alunos e infra-estrutura), celebrados com
terceiros direta e exclusivamente pela FAURG, sem que estejam definidas, nos termos
contratuais, as atribuições e a remuneração da Universidade, situação similar à vedada pelo
item 1.4 do Acórdão mencionado, e sem prévia manifestação da Procuradoria Jurídica desta
Instituição de Ensino.
Processo

Projeto

Coordenador

23116.003137/2008-80

Controle tecnológico e
materiais de construção civil,
concreto, geotecnia e
pavimentos: ensaios, laudos
técnicos, pareceres,
assessorias e consultorias

Cláudio Renato
Rodrigues Dias

23116.001955/2008-48

Estrutura das Correntes na
área do Porto de Rio Grande

23116.002499/2008-53

Monitoramento da atividade
de retirada de areia por draga
de sucção e recalque em área
em frente ao TECON

Contratante

Valor

Consórcio
150.000,00
CBPO/Pedrasul/Carioca/I
vaí
WTorre

974.509,39

Osmar Olinto
Moller Junior

Quip S/A

1.650,00
dia

Milton L. Assmus

RECON

107.147,56

Obs: favor informar os respectivos números dos projetos na FAURG.
2) A não-apresentação do Certificado de Registro de Credenciamento da FAHERG no MEC/MCT,
conforme solicitado no item 01 do Ofício de Requisição nº 01-356/2008.
3) A razão pela qual no "site" da FAURG a vigência do projeto 237-G/H/I constava como até
31.12.2007, se já havia aprovação da prorrogação pelo Instituto de Oceanografia (ata n.º 061/2008)
e celebração do contrato 15/2008-SUPRG/FURG/FAURG. Anexar cópia da ata e do contrato, bem
como esclarecer o motivo pelo qual o contrato prorrogou o projeto até 10.06.2009 se a aprovação
dada em ata foi só até 31.12.2008.
4) A razão pela qual no "site" da FAURG a vigência do projeto 326-PU-07 constava até
31.07.2008, se já havia sido aprovada a sua prorrogação pelo Colégio Técnico Industrial (ata n.º
05/2008) até 31.07.2010. Encaminhar cópia da ata e do termo aditivo do contrato ou convênio pelo
qual foi prorrogado.
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A Sua Excelência o Senhor
Professor Doutor JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN
Reitor da Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Rio Grande - RS
5) Informar quais os projetos cujos recursos estão sendo movimentados nas seguintes contas
bancárias:
a) BANRISUL - 06.066536.0-9
b) CEF - 149-1 e 99-1
c) SANTANDER - 13.000511-3
6) Informar o banco e o número da conta bancária em que estão depositados os recursos de cada um
dos projetos relacionados na resposta encaminhada por esta Reitoria ao item 03 do Ofício de
Requisição n.º 01-356/2008.
7) O posicionamento desta Instituição de Ensino com relação à orientação do Diretor-Executivo da
FAURG prestada a Coordenador de Projeto no sentido de transferir o saldo de projeto já finalizado
para outros projetos em andamento, descumprindo expressamente o disposto no item 1.10 do
Acórdão em exame, conforme cópia em anexo.
8) Encaminhar cópia da aprovação do colegiado do DCF com vistas à transferência de saldo do
projeto 116-PR-03 para o projeto 408-PR-08.
9) Informar a data em que o projeto 914-PR-00 foi prorrogado, uma vez que sua vigência, em
novembro/2008, constava no "site" da FAURG como sendo até março/2005. Encaminhar o contrato
ou o convênio pelo qual foi prorrogado.
10) Encaminhar cópia do contrato ou convênio celebrado com a Prefeitura de São José do Norte,
referente ao Projeto 922-PR-00.
11) Em resposta a algumas situações apontadas no Anexo IV do Ofício de Requisição n.º 01356/2008, foi informado que os recursos de alguns projetos são movimentados na conta 7828-x,
sem aplicação financeira, por se tratarem de recursos privados. Sabe-se, todavia, que os recursos
movimentados na conta 7828-x são oriundos de atividades de prestação de serviços, de pesquisa, de
ensino ou de extensão desenvolvidas pela FURG, com o apoio da FAURG, e, portanto, ainda que a
origem dos recursos não seja orçamentária, estes recursos não podem ser geridos como se fossem
privados. Além do mais, verifica-se, pelos extratos encaminhados a esta equipe de auditoria, que os
recursos da conta mencionada estão aplicados, em que pese não terem sido fornecidos os extratos da
aplicação financeira. Desta forma, solicita-se esclarecimentos sobre a razão pela qual não foi feito o
rateio dos rendimentos da aplicação financeira por projeto, nos termos determinados pelo item 1.7
do Acórdão em exame. Solicita-se, outrossim, a disponibilização dos extratos da aplicação
financeira da conta 7828-x.
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12) O Projeto 071-PR-02 está com a vigência encerrada desde 30/07/2003, conforme consulta
efetuada ao site da FAURG, projetos em andamento, no entanto, neste mês, ocorreram depósitos
não identificados e de valores variados. Também o Projeto 88 está com a vigência encerrada e, da
mesma forma que o 71, recebeu, no último outubro, depósitos, a maioria sem identificação de
depositante. No Ofício n.° 1 foram solicitados os processos administrativos relativos aos Projetos
071 e 088 e foram encaminhadas tão-somente cópias dos projetos, em flagrante descumprimento ao
disposto no parágrafo 1° do artigo 8° da Deliberação n.° 83, visto que tais depósitos referem-se a
taxas de inscrição em novos cursos de pós-graduação.
13) Com relação aos questionamentos feitos sobre os projetos 367-PU-07 e 370-PU-07 (Anexo IV
do Of. de Requisição n.º 01-356/2008), foi informado que esses vigoram até dezembro e fevereiro
de 2009, respectivamente. Esclarecer, então, o motivo pelo qual no "site" da FAURG consta
vigência diferente, conforme abaixo transcrito.
367 - PU - 07 - OBJETIVO: Construção da terceira etapa do Ginásio Laboratório
do Colégio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati. VIGÊNCIA: 06/12/2007 06/12/2008
370 - PU - 07 RISCOS AMBIENTAIS - OBJETIVO: Elaboração do Plano de
Prevenção de Riscos Ambientais.
VIGÊNCIA: 10/12/2007 - 10/12/2008
14) Com relação aos questionamentos feitos sobre a pouca movimentação financeira dos projetos
367-PU-07, 370-PU-07 e 383-PU-07 (Anexo IV do Of. de Requisição n.º 01-356/2008), foi
informado que "a movimentação financeira se dá através de solicitação de pagamento enviadas
pelos coordenadores, o que neste caso, não ocorreu". Essa parece, todavia, a justificativa para que a
FAURG não tenha procedido a pagamentos. Considerando, entretanto, que o ofício estava
endereçado à Reitoria da Universidade, solicita-se esclarecimentos sobre o andamento dos projetos,
tendo em vista a pouca movimentação financeira detectada pela equipe e o prazo exíguo que ainda
resta de vigência, segundo os dados extraídos do "site" da FAURG (fonte de pesquisa para a equipe
de auditoria). Favor anexar as NC, NE e OB dos valores relativos aos respectivos projetos, caso
estes recursos tenham sido recebidos pela Universidade no encerramento do exercício.
15) Informar o caminho na página da FAURG para o módulo específico para controle dos bens
adquiridos por projeto, contemplando as sugestões efetuadas no item 2.2 do Acórdão mencionado,
uma vez que esta equipe de auditoria não vislumbrou mudanças com relação aos bens de
propriedade desta instituição de ensino adquiridos com recursos de projetos e a resposta ao item 19
do Ofício de Requisição n.º 01-256/2008 foi no sentido de que já havia sido implantado o controle
dos bens adquiridos na respectiva página.
Solicitamos que essas informações e documentos sejam entregues na Auditoria Interna da
FURG até o dia 25.11.2008, e as informações sejam também disponibilizadas em meio eletrônico, o
mais rapidamente possível para lidiavb@tcu.gov.br e sandrabp@tcu.gov.br.
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários poderão ser obtidos com Lídia
Venzon Bittencourt Moretto ou Sandra Brod Pacheco pelos e-mails acima, ou diretamente na sala
da Auditoria Interna da FURG.
Pedimos que seja dada ciência do recebimento deste ofício para os endereços eletrônicos
citados.
Lídia Venzon Bittencourt Moretto
ACE – matr. 553-3
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Ofício de Requisição 05-356/2008, encaminhado ao Reitor da Universidade Federal do Rio Grande –
FURG, conforme abaixo:

Ofício de Requisição nº 05 - 356/2008
Porto Alegre, 25 de novembro de 2008
Magnífico Reitor,
Tendo em vista a auditoria em andamento nesta Universidade, com o objetivo de
verificar o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão n.º 253/2007 – TCU - Plenário,
solicitamos a V. Exª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, apresentar esclarecimentos
e ou os documentos, conforme segue:
1) Não-atendimento, no prazo estabelecido, da determinação contida no item 1.12 do Acórdão em
referência.
2) os seguintes processos relativos a convênios e/ou contratos celebrados com a FAHERG:
a) 08224/05-09;
b) 002384/35, apensado ao 0684/08-11;
c) 06804/04-52
3) Esclarecer a razão pela qual os itens “a” e “c” da determinação 1.13 do Acórdão em exame foram
implementados apenas para os projetos que envolvem recursos orçamentários (com algumas
exceções, tais como os projetos desenvolvidos com recursos de origem privada relacionados pela
PROAD no Of. 215/2008), uma vez que a determinação se referia a avenças celebradas com as
fundações de apoio.
4) Cópia das seguintes notas fiscais:
a) Projeto 169-PR-04 - NF 4387 e NF 6565 (PERFORMANCE INFORMÁTICA LTDA), CF 7687
(WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A) e NF 1116 (MARIA INES SIMINARA-ME)
b) Projeto 188-PR-04 - NF 1711(SECULU'S INFORMÁTICA LTDA) e NF 059(BBS COM. E
REPRES. DE SERV. DE REFRIG. LTDA)
c) Projeto 230-PR-05 - NF 102 (B. R. PINTO ) e NF 310 (URBANA PORTO NETO)
d) Projeto 260-PR-06 - NF 679 , NF 014, NF 053, NF 0336, NF 0594 (WF CIENTÍFICA COM. DE
EQUIP. LABORAT. LTDA) e NF 144442 (NADER & CIA LTDA)
e) Projeto 391 - PU – 08 - NF 105325 (ZAMPIERON & DALACORTE LTDA), NF 866
(RADIOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)
f)Projeto 348 - PR – 07 - NF 41330 (B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO)
A Sua Excelência o Senhor
Professor Doutor JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN
Reitor da Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Rio Grande - RS
5) Cópia da ficha de admissão dos seguintes servidores, informando a data de desligamento, se for o
caso (se possível, fornecer em meio magnético):

Célio dos Santos Soares
Flávio Luis Marques dos Passos
Márcia Inês de Carvalho Amaral
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Paulo Milbrath
Vilmar da Silva Pereira
Cláudio Tarouco de Azevedo
Franco Magroski Dutra
Laurício Antônio Tissot dos Santos
William Gonçalves da Silva
Noris Marina Porto Cousin
Neusa Maria Pereira Sobral
Clóvis Jantzen Veleda
Sabrina Bacelo de La Rocha
Franco Magroski Dutra
Luis Mariano Cedrez Machado
Rafael Bottin Piovesan
Giovanni Abdelnur Ruggiero
Igor Oliveira Monteiro
Amanda Viana Gonçalves
Vera Terezinha Vergara Mattos
Luiz Sander da Silva Devos
Bruno Rodrigues Benguá
Daniele Porto Gauterio
Helenice do Amaral Chaves
Leonardo Salomão Goulart
Paula Rodrigues Veleda
Silvana de Mattos Aikin
Cleuza Maria Porciúncula da Silva
Fabiani Rodrigues Ribeiro Pires
Flávia Acunha Amaral
Flávia Regina da Silva Gonçalves
Francisco Carlos Oliveira Colares
Aline da Costa Farias
Leoncio dos Santos Farias
Rudmar Rocha Farias
Recira Pascal Maciel
Valquíria Conceição da Costa Machado
Liziane Renato Borges Duarte
Solicitamos que essas informações e documentos sejam entregues na Auditoria Interna da
FURG até o dia 27.11.2008, à exceção do item 2, que deverá ser apresentado até o dia 26, e as
informações sejam também disponibilizadas em meio eletrônico, o mais rapidamente possível para
lidiavb@tcu.gov.br e sandrabp@tcu.gov.br.
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários poderão ser obtidos com
Lídia Venzon Bittencourt Moretto ou Sandra Brod Pacheco pelos e-mails acima, ou diretamente na
sala da Auditoria Interna da FURG.
Pedimos que seja dada ciência do recebimento deste ofício para os endereços
eletrônicos citados.
Lídia Venzon Bittencourt Moretto
ACE – matr. 553-3
68

Sandra Brod Pacheco
ACE matr. 3508-4

Relatório de Gestão / Exercício 2008

3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.
Foram expedidos os documentos abaixo, com vistas ao atendimento das respostas solicitadas
e também com a finalidade de tomar as providências necessárias às recomendações emanadas do
TCU. Além do que foram realizadas diversas reuniões com as unidades participantes do processo,
tais como: Reitoria, Pró-Reitorias, Procuradoria Federal, Auditoria Interna e Fundações de Apoio
(FAURG e FAHERG).
Cabe salientar que foi realizada uma reunião de apresentação pelas auditorias do TCU, bem
como ao término dos trabalhos foi feita uma ampla explanação do que foi analisado. A FURG está
no aguardo do relatório final do novo Acórdão do TCU.
3.1 Ofício Proad 220/2008, conforme abaixo:

OF. Nº 220/2008-PROAD

Rio Grande, 26 de novembro de 2008.

Senhoras Auditoras:
1. O Ofício de Requisição Circular nº 04-356/2008, dirigido à Reitoria da FURG, solicita, no
item 14, explicações sobre (a) a pouca movimentação financeira dos projeto 370-PU-07; (b) o
andamento do projeto; e, (c) anexar as NC, NE e OB dos valores relativos aos respectivos projetos,
caso estes recursos tenham sido recebidos pela Universidade no encerramento do exercício.
2. Quanto ao sub-item (c), acima especificado, informo que conforme os termos do Of. Nº
215/2008-PROAD, foram copiados na íntegra e anexados ao citado ofício, o Convênio 020/2007,
contido no Processo 23116.004204/2007-11 (em arquivamento na SAMP – Superintendência de
Administração de Materiais e Patrimônio), cujos recursos foram tratados pela 07NC000995 (de
07/12/2007), pela 07NE902204 (de 10/12/2007) e pela 07OB905996 (de 17/12/2007), para
execução de Pregão Eletrônico, referente ao PPRA (programa de prevenção de riscos ambientais);
3. Quanto ao sub-item (b), acima especificado, informo que conforme os termos do Of. Nº
215/2008-PROAD, foram copiados na íntegra e anexados ao citado ofício, toda a documentação da
FAURG referente ao Projeto 370-PU-07, com a execução de Pregão Eletrônico e Contrato com a
empresa. O projeto encontra-se em execução com previsão de entrega de relatórios até a metade de
dezembro do presente exercício. O Termo Aditivo foi firmado para que a Comissão Técnica
(composta por servidores da FURG, com experiência profissional na área de medicina e segurança
do trabalho) possa avaliar os relatórios da empresa, a qual somente será paga pelos serviços, quando
do aval da citada Comissão;
4. Quanto ao sub-item (a), acima especificado, deve-se esclarecer que o retardo no envio se
deve à conjuntura relatada no Processo 23116.004927/05-30, pois a empresa vencedora do primeiro
Pregão não cumpriu as cláusulas contratuais e foi notificada em 18/12/2007, permanecendo, por um
período de tempo, a possibilidade de demanda na esfera judicial. Em anexo, cópia de partes do
citado processo, que mostram o desfecho da situação.

Atenciosamente,
Prof. José Vanderlei Silva Borba
Pró-Reitor de Administração
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3.2 Memorando 060/PROPLAN, conforme abaixo:

MEMORANDO Nº 060/PROPLAN

Em 17 de novembro de 2008.

Ao Senhor
Jackson Negalho Medeiros
Auditor Interno

Senhor Auditor Interno,
Em resposta ao Ofício de Requisição Circular n° 01-356/2008 tenho a
informar que:
1. Em relação aos itens 1 e 2 da Requisição, a listagem dos Convênios FURG-FAURG
envolvendo a Superintendência Técnica constam da planilha já encaminhada pela PROAD.
2. Em relação ao item 3 da Requisição,sobre a existência de normas internas, conforme
previsto no artigo 11 da Deliberação CODEP n° 83/2008, informo que os procedimentos
adotados na licitação, fiscalização e acompanhamento das obras contratadas via FAURG são
os mesmos adotados nos contratos celebrados diretamente pela Universidade. Esses
procedimentos têm como referência o estabelecido na Lei n° 8666/93.
Segue anexa planilha com a posição atual das obras relativas aos convênios
FURG-FAURG listados na planilha citada no item anterior.
Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS RESMINI FIGURELLI
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

70

Relatório de Gestão / Exercício 2008

3.3 - Correspondência conjunta da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da PróReitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis,
conforme abaixo:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS
Rio Grande 17 de novembro de 2008
Prezadas Lídia Moretto e Sandra Pacheco,
Vimos por meio desta informar, conforme solicitado no oficio de requisição circular 01356/2008, que as unidades executoras dos projetos da FURG ainda não estabeleceram normas
internas específicas para avaliar e acompanhar as prestações de serviço que tratam a Deliberação
CODEP 083/2008. Cabe salientar que a Universidade vem passando por uma profunda
reestruturação. Até o dia 17 de abril do corrente ano, data da aprovação pelo MEC do novo estatuto
da FURG, a Universidade era estruturada em 17 Departamentos e inúmeras comissões de cursos.
Com o novo estatuto iniciou-se a reestruturação da Instituição com a criação em 15 de agosto de 13
unidades acadêmicas (Instituto de Matemática, Física e Estatística; Escola de Engenharia; Escola de
Química e Alimentos; Centro de Ciências da Computação; Instituto de Ciências Biológicas;
Instituto de Oceanografia; Faculdade de Medicina; Escola de Enfermagem; Faculdade de Direito;
Instituto de Ciências Econômicas e Administração, Instituto de Educação, Instituto de Ciências
Humanas e da Informação e Instituto de Letras e Artes). Neste momento a Universidade vem
discutindo o seu novo regimento, devendo o mesmo ser aprovado até o dia 26 de junho do próximo
ano. Após este período cada Unidade terá mais 90 dias para encaminhar ao Conselho Universitário
o seu regimento interno. Desta forma, neste período de transição a universidade vem elaborando
diversas normatizações transitórias, devendo nos próximos meses definir normas e procedimentos
para avaliar e acompanhar as prestações de serviço nas novas unidades acadêmicas. Sendo o que
tínhamos para o momento, despedimo-nos e ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Luiz Eduardo Maia Nery
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Cleuza Maria Sobral Dias
Pró-Reitora de Graduação
Luis Bessouat Laurino
Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis
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3.4 - OF. 618/2008 do Gabinete do Reitor, conforme abaixo:
Ofício Nº 618/2008 - Gabinete
2008.

Rio Grande, 18 de novembro de

Senhoras Auditoras,

Em atendimento as solicitações encaminhadas através da Requisição 02-356/08, informamos
o que segue abaixo:

Item 01 – Informar a razão pela qual foi mantida a taxa de administração das fundações de
apoio no valor de 5%, conforme inciso IV do artigo 9º da Deliberação CODEP n.º 83/2008, em
vista do disposto no item 1.9 do Acórdão acima mencionado.

O ressarcimento, de que trata o inciso IV do art. 9º da Deliberação 083/08 do Conselho
Departamental, refere-se aos casos de atividades de prestação de serviços a partir das demandas de
ensino, de pesquisa e de extensão. Tal ressarcimento não é aplicável para os casos de avenças que
envolvam recursos públicos, repassados pela FURG.
Os custos das despesas operacionais, na maioria dos casos, independe do valor do projeto
em si. Assim a alocação dos custos real, seja este fixo ou variável, pertinente a cada projeto,
implicaria onerar demasiadamente os projetos de menor vulto.
No sistema atual os custos são socializados, beneficiando-se assim pequenos projetos de
interesse da Universidade, que deseja ver todas as suas iniciativas igualmente apoiadas. Aliás, são
os pequenos projetos que mais necessitam do apoio das fundações em seus processos
administrativos. Sendo mais justo do ponto de vista social, que os projetos com grande volumes de
recursos auxiliem, ainda que indiretamente, o desenvolvimento das pequenas iniciativas.
Assim, após longas discussões sobre o tema no âmbito da Universidade, chegou-se a
conclusão de que o melhor critério a ser definido para apropriar adequadamente os custos de cada
projeto, nos termos propugnados pelo acórdão, seja a definição de um percentual único para todos.
Este configura-se no critério mais justo e que melhor atende ao interesse público e, por esta razão,
foi mantido pelo Conselho Departamental da FURG.
Item 02 – Justificar o teor dos parágrafos 1ª, 2º e 3º do artigo 10 da Deliberação CODEP n.º
83/2008, em face do que dispõe o item 1.11 do Acórdão referido.
As justificativas estão atreladas às seguintes condições, em relação ao:
§ 1º. – busca-se ao longo do exercício acumular recursos em conta específica e remunerada
para atender aos propósitos institucionais, sem ordem de prioridade, de bolsas para estudantes, de
qualificação dos servidores da FURG e para projetos de manutenção, de expansão e de
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desenvolvimento institucional. As ações após ingresso nas receitas da Universidade atenderão os
projetos institucionais do exercício seguinte ao da arrecadação pela Fundação de Apoio – FGDAU.
§ 2º. – busca-se, em cada Unidade Acadêmica, apoiar programas/projetos que não
demandam a mesma procura do mercado, no caso de atividades de prestação de serviços em
atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Desta forma, as Unidades Acadêmicas podem
estimular o desenvolvimento de áreas específicas que não conseguem captar recursos externos.
§ 3º. – busca-se, ao longo do exercício, possibilitar que a Administração da Universidade
promova ações de interesse institucional, em condições de imediatismo e de não previsão.
Item 03 – Esclarecer o motivo pelo qual, no Capítulo III da Deliberação CODEP n.º
83/2008, não foi definido o que pode ser considerado, no âmbito da instituição, participação
esporádica de seus servidores nas atividades previstas na Lei n.º 8.958/1994 e no Decreto n.º
5.205/2004, conforme determinação constante no item 1.2 do Acórdão em questão.
O controle da participação dos servidores é realizado com base no plano de trabalho do
programa/projeto do tempo dedicado às atividades remuneradas de prestação de serviços (como
consta no §1º do art. 6º). Além disso, o caput do art. 6º já indica que as atividades de prestação de
serviços não poderão prejudicar o cumprimento das atividades regularmente atribuídas aos
servidores, cuja competência é das Unidades Acadêmicas.
A responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das atividades de prestação de
serviços é das Unidades Acadêmicas, com supervisão das Pró-Reitorias competentes (de ensino, de
pesquisa e de extensão), as quais devem aprovar as atividades (como consta no art. 4º), dar
tramitação aos projetos (como consta no art. 8º) e apreciar os relatórios técnicos (como consta no
§3º do art. 11).
Atenciosamente,

Prof. MSc. Ernesto Luiz Casares Pinto
Reitor em exercício
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3.5 - OF. 619/2008 do Gabinete do Reitor, conforme abaixo:
Ofício Nº 619/2008 - Gabinete

Rio Grande, 18 de novembro de 2008.

Senhoras Auditoras,
Em atendimento as solicitações encaminhadas através da Requisição 03-356/08, informamos
o que segue abaixo:
Item 01 – Relação contendo os nomes de todos os bolsistas (professores, técnicos e alunos)
que receberam bolsas pagas pelas fundações de apoio a partir de 07.03.2007, não importando que a
concessão da bolsa tenha ocorrido em data anterior, contendo: nome do bolsista, cargo que ocupa,
projeto pelo qual recebeu a bolsa, período de pagamento e valor total da bolsa;
Anexo, listagem solicitada.
Item 02 – Informe quais os mecanismos adotados para assegurar o cumprimento da
determinação do item 1.13, alíneas a, b e c, do Acórdão supracitado, apresentando a documentação
correspondente.
Conforme consta no Processo 23116.010400/07-14, já houve manifestação da PROAD,
em 02/01/2008, nos termos abaixo e em repasses de recursos oriundos do Tesouro Nacional:
“1.13. a) prestação periódica de contas – adotaram-se exigências de inclusão de toda a
documentação necessária à análise pela área técnica da Superintendência de Administração
Financeira e Contábil – SAFC. Toda e qualquer Prestação é recepcionada com o devido processo,
sendo despachada à área técnica para avaliação e preenchimento de planilha de dados sobre a
adequação à IN 001/97, indicando sua conformidade ou não. Após, a SAFC encaminha à Auditoria
Interna, que revisa a análise da área técnica e emite relatório para tomada de decisão do ordenador
de despesa, que pode aprovar ou exigir complementação das informações e/ou correções. Uma vez
concluídas estas etapas, a prestação de contas permanece arquivada junto à SAFC”.
Os processos de prestação avaliados e aprovados por esta metodologia encontram-se arquivados na
SAFC. Os processos com pendência de informações/comprovações encontram-se em aguardo na
Secretaria da PROAD. A listagem dos processos, de ambas as situações, foi inclusa na resposta da
PROAD ao Ofício de Requisição Circular 01 – 356/2008.
1.13., alínea b: art.23 da lei 8666/93
Processo de Licitação FAURG: Pregão Eletrônico 004/07 Contrato: 006/07
Contratada: Oliveira Ramos Agência de Turismo Ltda.
Processo, em anexo.
1.13., alínea c: art. 22, § 3º, da lei 8666/93
Para projetos com recursos provenientes do Tesouro Nacional, as Fundações de Apoio
cumprem o previsto no Parag. 3º do Art. 22 da Lei 8666/93, ou seja, a exigência de, no mínimo, três
propostas aptas à seleção, nos termos da Legislação vigente.
Processos de licitação à disposição nas Fundações.
Atenciosamente,
Prof. MSc. Ernesto Luiz Casares Pinto
Reitor em exercício
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3.5 - OF. 628/2008 do Gabinete do Reitor, conforme abaixo:
Ofício Nº 628/2008 - Gabinete

Rio Grande, 25 de novembro de 2008.

Senhoras Auditoras,
Em atendimento as solicitações encaminhadas através da Requisição 04-356/08, informamos
o que segue abaixo:
1) Existência dos contratos abaixo relacionados, exemplificativamente, envolvendo a
participação da Universidade (projeto, servidores, alunos e infra-estrutura),
celebrados com terceiros direta e exclusivamente pela FAURG, sem que estejam
definidas, nos termos contratuais, as atribuições e a remuneração da Universidade,
situação similar à vedada pelo item 1.4 do Acórdão mencionado, e sem prévia
manifestação da Procuradoria Jurídica desta Instituição de Ensino.
Processo
23116.003137/2008-80

Projeto

Coordenador

Controle tecnológico e
Cláudio Renato
materiais de construção civil, Rodrigues Dias
concreto, geotecnia e
pavimentos: ensaios, laudos
técnicos, pareceres,
assessorias e consultorias

23116.001955/2008-48

Estrutura das Correntes na
área do Porto de Rio Grande

Osmar Olinto
Moller Junior

23116.002499/2008-53

Monitoramento da atividade Milton L. Assmus
de retirada de areia por
draga de sucção e recalque
em área em frente ao TECON

Contratante

Valor

Consórcio
150.000,00
CBPO/Pedrasul/Carioca/
Ivaí
WTorre

974.509,39

Quip S/A

1.650,00
dia

RECON

107.147,56

Obs: favor informar os respectivos números dos projetos na FAURG.

Informamos que a Instituição reconhece a necessidade das avenças que envolvam a
participação da Universidade (projeto, servidores, alunos e infraestrutura) serem firmadas com a
anuência da FURG, após a análise prévia da Procuradoria Federal. Por ter esse entendimento, o
Reitor determinou através de Ato Executivo nº 044/08(anexo), que os servidores da Instituição não
mais realizem atividades junto as Fundações de Apoio em contratos dos quais esta não participe
formalmente.
Com referência aos Projetos citados acima, justificamos que os mesmos, apesar de não
terem tramitado pela Procuradoria Federal, estão devidamente aprovados em suas Unidades
Acadêmicas e registrados nas Pró-Reitorias afins, em cumprimento a Deliberação 083/08.
Quanto à remuneração da Universidade, nos termos da antiga Deliberação 19/2003 do
Conselho Departamental da Universidade, atualmente substituída pela Deliberação 083/2008, esta
foi fixada em 5% do valor dos projetos, tendo sido realizado o devido recolhimento ao Fundo
institucional, conforme previsto nas normas.
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Informamos ainda que, conforme já mencionado no item 06 da Req. 01-356/08, os
normativos e formulários referidos nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 2º da Deliberação 083/08, serão
estabelecidos em conjunto com as Unidades Acadêmicas até o início do próximo ano
letivo(Mar/09).
Números dos projetos na FAURG:
23116.003137/2008-80 – 405-PR-08
23116.001955/2008-48 – 355-PR-07
23116.002499/2008-53 – 400-PR-08

2)
A não-apresentação do Certificado de Registro de Credenciamento da FAHERG no
MEC/MCT, conforme solicitado no item 01 do Ofício de Requisição nº 01-356/2008.
Em anexo, credenciamento da FAHERG.
3)
A razão pela qual no "site" da FAURG a vigência do projeto 237-G/H/I constava
como até 31.12.2007, se já havia aprovação da prorrogação pelo Instituto de Oceanografia (ata n.º
061/2008) e celebração do contrato 15/2008-SUPRG/FURG/FAURG. Anexar cópia da ata e do
contrato, bem como esclarecer o motivo pelo qual o contrato prorrogou o projeto até 10.06.2009 se
a aprovação dada em ata foi só até 31.12.2008.
a)
O motivo pelo qual no site da FAURG constava a vigência do Projeto 237-PR-05 até
31/12/2007, é que o mesmo não tem sido atualizado com a freqüência necessária.
b)
Em anexo, Ata 061/08 do DOc e Contrato 015/08
c)
O contrato com a Superintendência do Porto do Rio Grande (anexo) vige até
10/06/2009. Esclarecemos que a submissão de projetos aos Conselhos das Unidades é de
responsabilidade do Coordenador do Projeto. É de livre arbítrio do Coordenador submetê-lo
anualmente ao Conselho da Unidade, uma vez que pode ocorrer variação nos participantes e nas
atividades a serem desenvolvidas. Sendo assim, embora exista previsão inicial de que o projeto se
estenda até 10/06/2009, o Coordenador deverá encaminhá-lo novamente, ao Conselho da Unidade,
para inclusão no Plano de Atividades de 2009 do Instituto de Oceanografia , razão pela qual a
aprovação foi concedida, neste caso, até 31/12/2008.
4) A razão pela qual no "site" da FAURG a vigência do projeto 326-PU-07 constava até
31.07.2008, se já havia sido aprovada a sua prorrogação pelo Colégio Técnico Industrial (ata n.º
05/2008) até 31.07.2010. Encaminhar cópia da ata e do termo aditivo do contrato ou convênio pelo
qual foi prorrogado.
Conforme mencionado no item anterior, o motivo pelo qual no site da FAURG constava a
vigência do Projeto 326-PU-07 até 31/07/2008 é porque o mesmo não tem sido atualizado com a
freqüência necessária.
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Anexo, cópia da Ata e do Termo Aditivo.

5) Informar quais os projetos cujos recursos estão sendo movimentados nas seguintes
contas bancárias:
a) BANRISUL - 06.066536.0-9
b) CEF - 149-1 e 99-1
c) SANTANDER - 13.000511-3
Não há projetos específicos nestas contas. As contas 06.066.536.0.9 (Banrisul), 003 149-1
(CEF) e 13.000511-3 (Santander) são contas utilizadas para o adimplemento de obrigações junto a
fornecedores e prestadores de serviço que atuem com estas entidades, a partir da conta 7.828-x do
Banco do Brasil.
Quanto à conta 003 99-1 (CEF), corresponde ao projeto 286-PR-06 (Vestibular 2008). Esta
conta encontra-se zerada tendo em vista o encerramento do projeto, seu saldo foi transferido para a
conta original do projeto no Banco do Brasil (conta 26.219-6), conforme extrato em anexo.
6) Informar o banco e o número da conta bancária em que estão depositados os recursos de
cada um dos projetos relacionados na resposta encaminhada por esta Reitoria ao item 03 do Ofício
de Requisição n.º 01-356/2008.
Ver listagem, em anexo.
7) O posicionamento desta Instituição de Ensino com relação à orientação do DiretorExecutivo da FAURG prestada a Coordenador de Projeto no sentido de transferir o saldo de
projeto já finalizado para outros projetos em andamento, descumprindo expressamente o disposto
no item 1.10 do Acórdão em exame, conforme cópia em anexo.

Face ao Acórdão 253/07 a Administração não pode concordar com a transferência de saldo,
tanto que na sua Deliberação nº 083/08 Parág. 2º do Art. 11 estabelece que ao término dos projetos
os eventuais saldos deverão ser recolhidos na Conta Única do Tesouro Nacional.
Visando ao cumprimento do item 1.10 do Acórdão 253/07, o assunto será tratado, em
regime de urgência, no Conselho Deliberativo, a fim de que os eventuais saldos dos projetos
encerrados sejam recolhidos à Conta Única.
Todas as avenças, apreciadas pela Procuradoria Federal – FURG, deverão conter cláusula
expressa acerca de eventuais saldos.
8) Encaminhar cópia da aprovação do colegiado do DCF com vistas à transferência de
saldo do projeto 116-PR-03 para o projeto 408-PR-08.
O Colegiado do DCF aprovou o Projeto 408-PR-08 e não a transferência de saldo para o
Projeto 116-PR-03, conforme está documentado em Ata.
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9) Informar a data em que o projeto 914-PR-00 foi prorrogado, uma vez que sua vigência,
em novembro/2008, constava no "site" da FAURG como sendo até março/2005. Encaminhar o
contrato ou o convênio pelo qual foi prorrogado.
O Projeto 914-PR-00 intitulado “Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e Cultura” teve seu
pedido de prorrogação aprovada pelo colegiado antigo do Departamento de Biblioteconomia e
História em maio de 2003 por 3 anos e, novamente, em 7 março de 2008 por mais 2 anos, conforme
ata 01/2008 em anexo.
10) Encaminhar cópia do contrato ou convênio celebrado com a Prefeitura de São José do
Norte, referente ao Projeto 922-PR-00.
Inicialmente, este convênio foi celebrado diretamente pela Universidade, tendo a FAURG
iniciado sua participação a partir do ano de 2000, pelo Termo Aditivo no. 04/2000 (Proc. Adm.
23116.000888/98-66 – em anexo).
11) Em resposta a algumas situações apontadas no Anexo IV do Ofício de Requisição n.º
01-356/2008, foi informado que os recursos de alguns projetos são movimentados na conta 7828-x,
sem aplicação financeira, por se tratarem de recursos privados. Sabe-se, todavia, que os recursos
movimentados na conta 7828-x são oriundos de atividades de prestação de serviços, de pesquisa,
de ensino ou de extensão desenvolvidas pela FURG, com o apoio da FAURG, e, portanto, ainda
que a origem dos recursos não seja orçamentária, estes recursos não podem ser geridos como se
fossem privados. Além do mais, verifica-se, pelos extratos encaminhados a esta equipe de
auditoria, que os recursos da conta mencionada estão aplicados, em que pese não terem sido
fornecidos os extratos da aplicação financeira. Desta forma, solicita-se esclarecimentos sobre a
razão pela qual não foi feito o rateio dos rendimentos da aplicação financeira por projeto, nos
termos determinados pelo item 1.7 do Acórdão em exame. Solicita-se, outrossim, a disponibilização
dos extratos da aplicação financeira da conta 7828-x.
Face ao Acórdão 253/07 a Administração entende que o resultado das aplicações financeiras
devem retornar, por rateio, a cada um dos projetos envolvidos.
Visando ao cumprimento do item 1.7 do Acórdão 253/07, o assunto será tratado, em regime
de urgência, no Conselho Deliberativo, a fim de que o resultado das aplicações financeiras sejam
rateadas entre os projetos.
Todas as avenças, apreciadas pela Procuradoria Federal – FURG, deverão conter cláusula
expressa a cerca de rendimentos de aplicações financeiras.
12) O Projeto 071-PR-02 está com a vigência encerrada desde 30/07/2003, conforme
consulta efetuada ao site da FAURG, projetos em andamento, no entanto, neste mês, ocorreram
depósitos não identificados e de valores variados. Também o Projeto 88 está com a vigência
encerrada e, da mesma forma que o 71, recebeu, no último outubro, depósitos, a maioria sem
identificação de depositante. No Ofício n.° 1 foram solicitados os processos administrativos
relativos aos Projetos 071 e 088 e foram encaminhadas tão-somente cópias dos projetos, em
flagrante descumprimento ao disposto no parágrafo 1° do artigo 8° da Deliberação n.° 83, visto
que tais depósitos referem-se a taxas de inscrição em novos cursos de pós-graduação.
O projeto 071-PR-02 “Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado em
História da Literatura” foi renovado em julho de 2003 por 18 meses, e, posteriormente, renovado
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em janeiro de 2005 por 2 anos e, novamente, em janeiro de 2007 por mais 2 anos. Desta forma, o
projeto encontra-se atualmente em andamento, com encerramento para dezembro de 2008. O
projeto 088 “Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental” também
foi renovado em dezembro de 2005 por 3 anos, tendo seu prazo de encerramento previsto para
dezembro de 2008. No que se refere ao possível descumprimento da Deliberação 083/2008, cabe
salientar que os projetos foram renovados antes da aprovação da referida Deliberação e que os
mesmos não estão vinculados a cursos novos de pós-graduação.
13) Com relação aos questionamentos feitos sobre os projetos 367-PU-07 e 370-PU-07
(Anexo IV do Of. de Requisição n.º 01-356/2008), foi informado que esses vigoram até dezembro e
fevereiro de 2009, respectivamente. Esclarecer, então, o motivo pelo qual no "site" da FAURG
consta vigência diferente, conforme abaixo transcrito.
367 - PU - 07 - OBJETIVO: Construção da terceira etapa do Ginásio Laboratório
do Colégio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati. VIGÊNCIA: 06/12/2007 06/12/2008
370 - PU - 07 RISCOS AMBIENTAIS - OBJETIVO: Elaboração do Plano de
Prevenção de Riscos Ambientais.
VIGÊNCIA: 10/12/2007 - 10/12/2008 e TA até 09/02/2009
O motivo pelo qual no site da FAURG constam datas de vigência divergentes das
informadas à esta Auditoria se dá pelo fato de que o site não tem sido atualizado com a freqüência
necessária.
14) Com relação aos questionamentos feitos sobre a pouca movimentação financeira dos
projetos 367-PU-07, 370-PU-07 e 383-PU-07 (Anexo IV do Of. de Requisição n.º 01-356/2008),
foi informado que "a movimentação financeira se dá através de solicitação de pagamento enviadas
pelos coordenadores, o que neste caso, não ocorreu". Essa parece, todavia, a justificativa para que
a FAURG não tenha procedido a pagamentos. Considerando, entretanto, que o ofício estava
endereçado à Reitoria da Universidade, solicita-se esclarecimentos sobre o andamento dos
projetos, tendo em vista a pouca movimentação financeira detectada pela equipe e o prazo exíguo
que ainda resta de vigência, segundo os dados extraídos do "site" da FAURG (fonte de pesquisa
para a equipe de auditoria). Favor anexar as NC, NE e OB dos valores relativos aos respectivos
projetos, caso estes recursos tenham sido recebidos pela Universidade no encerramento do
exercício.
Projeto 367-PU-07
Conforme Constatação no relatório da CGU/RS, atendida pelo Plano de Providências,
informamos que em relação ao Processo 23116.001844/2006-16 (Convênio 027/2006), no montante
de R$ 140.533,25, cujo objeto é a “Construção da 1ª etapa do Ginásio do Colégio Técnico Industrial
- Prof. Mário Alquati”, houve prorrogação de prazo de vigência formalizada mediante Termo
Aditivo 027/2007, de 07/12/2007, o qual prorrogou o prazo por mais de 12 meses a contar de
15/12/2007. Isto se deve ao fato de que o Convênio 027/2006 (R$ 140.533,25) era insuficiente para
a obra de um ginásio de esportes, o que foi complementados com os Convênios 016/2007 (de
06/12/2007, no valor de R$ 200.000,00) e 039/2007 (28/12/2007, no valor de R$ 386.000,00). O
valor do primeiro convênio, em conta específica, acumula valores com os demais, a fim de
viabilizar o projeto, que está estimado em R$ 917.594,17. Conforme dados da Superintendência
Técnica, uma vez que os valores acumulados dos três Convênios (de R$ 726.523, 25 + resultado das
aplicações financeiras) podem viabilizar a obra já licitada e em execução no Campus Cidade.
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Projeto 370-PU-07
Riscos Ambientais - Documentos e justificativas constam da resposta ao Ofício de
Requisição 01-356 da Proad.
Projeto 383-PU-07
O Convênio FURG-FAURG 036/2007 é relativo ao Projeto 383-PU-07 - Manutenção do
HU/FURG. Ele consta de duas etapas, sendo uma referente à manutenção de equipamentos. Há
serviços contratados e não concluídos no valor de R$ 145.021,54. Conforme a SUPETEC o projeto
tem andamento normal.
A outra etapa refere-se ao Programa de capacitação dos servidores da Universidade. A
demanda de capacitação é identificada através dos Planos de Ação das diferentes Unidades, que são
encaminhados até o início do ano letivo de cada exercício. As demandas de capacitação são
sistematizadas e parte-se em busca de organizações (públicas ou provadas) capazes de atender os
diferentes projetos de capacitação. As ações de capacitação, em sua maioria, são desenvolvidas a
partir do 2º semestre de cada ano, o que leva a aplicar recursos neste intervalo de tempo, que serão
pagas apenas quando concluídos os trabalhos de prestação de serviços.
15) Informar o caminho na página da FAURG para o módulo específico para controle dos
bens adquiridos por projeto, contemplando as sugestões efetuadas no item 2.2 do Acórdão
mencionado, uma vez que esta equipe de auditoria não vislumbrou mudanças com relação aos bens
de propriedade desta instituição de ensino adquiridos com recursos de projetos e a resposta ao
item 19 do Ofício de Requisição n.º 01-256/2008 foi no sentido de que já havia sido implantado o
controle dos bens adquiridos na respectiva página.
Conforme informações da FAURG, o sistema, realmente, já foi parcialmente implantado.
Havia a previsão de 3 módulos, a saber:
1. Bens próprios da FAURG
2. Bens de Terceiros (dos quais a FAURG dispõe de termos de responsabilidade) e,
3. Bens doados.
Destes, os 2 primeiros módulos já podem ser acessados em:
Bens próprios da FAURG
http://www.faurg.furg.br/html/patrimonio_faurg.html
Bens de Terceiros
http://www.faurg.furg.br/html/patrimonio_terceiros.html
Os bens doados deverão ser disponibilizados via Internet brevemente, de acordo com a
relação já encaminhada à Auditoria.
A navegação pelos links mencionados deixa claro que esforços estão sendo concretamente
desenvolvidos no sentido de atender com plenitude às determinações exaradas por esse Tribunal.
Atenciosamente,
Prof. MSc. Ernesto Luiz Casares Pinto
Reitor em exercício
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3.6 – ATO EXECUTIVO 44/2008, conforme abaixo:
GABINETE DO REITOR

ATO EXECUTIVO Nº 044/08
O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
– FURG, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “e”, artigo 19 e Inc. I do Art. 23 do
Regimento Geral da Universidade, considerando o disposto no Acórdão 253/2007 do Tribunal de
Contas da União,
RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que, a partir desta data, as prestações de serviços realizadas por
servidores da FURG, sejam embasadas em avenças das quais participe formalmente a Universidade.
Parágrafo Único – As avenças previstas no Caput deverão necessariamente tramitar
pela Procuradoria Federal, observado o disposto no Art. 8º da Deliberação 083/08 do Conselho
Departamental.
Art. 2º - Excetuam-se ao disposto no Artigo Primeiro as atividades e serviços já
contratados e que estão em desenvolvimento.
Parágrafo Único – Em qualquer caso, eventual prorrogação de contratos vigentes,
dependerá de autorização da Reitoria.
Art. 3º - Este Ato Executivo entra em vigor nesta data e será submetido ao referendo
do COEPEA.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE
Reitoria da Universidade
Em 24 de novembro de 2008.

Prof. MSc. Ernesto Luiz Casares Pinto
Reitor em Exercício
( A via original encontra-se assinada
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3.7 – DELIBERAÇÃO 19/2008, do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração,
conforme abaixo:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES

DELIBERAÇÃO Nº 019/2008
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
EM 19 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispões sobre a homologação do
Ato Executivo nº 044/2008 –
prestação de serviços realizadas por
servidores da FURG.

O Reitor da Universidade Federal do Rio Grande, na qualidade de Presidente do
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista
decisão deste Conselho, tomada em reunião do dia 19 de dezembro de 2008, Ata 003,

DELIBERA:

Art.1º
Homologar o Ato Executivo nº 044/2008, emitido em 24 de novembro
de 2008, o qual determinou que, a partir dessa data, as prestações de serviços realizadas por
servidores da FURG sejam embasadas em avenças das quais participe formalmente a Universidade
e que tais ajustes devem tramitar pela Procuradoria Federal, em conformidade ao Art. 8º da
Deliberação 083/2008 do CODEP, a qual regulamentou as relações da FURG com as Fundações de
Apoio credenciadas, excetuando-se apenas as atividades e serviços já contratados e que estão em
desenvolvimento.
Art. 2º A presente Deliberação entra em vigor nesta data.
Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin
PRESIDENTE DO COEPEA
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3.8 – DELIBERAÇÃO 20/2008, do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração,
conforme abaixo:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES

DELIBERAÇÃO Nº 020/2008
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
EM 19 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre alteração no
parágrafo primeiro da Deliberação
CODEP nº 083/2008.

O Reitor da Universidade Federal do Rio Grande, na qualidade de Presidente do
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista
decisão deste Conselho, tomada em reunião do dia 19 de dezembro de 2008, Ata 003,

DELIBERA:

Art.1º
Aprovar a alteração do parágrafo primeiro do Artigo 10 da
Deliberação CODEP n° 083/2008 para “Os valores oriundos do ressarcimento à FURG serão
retidos pela Fundação de Apoio, em conta específica, e disponibilizados tempestivamente à
Universidade, inclusive seus rendimentos, conforme determinar a cláusula específica da avença”.
Art. 2º A presente Deliberação entra em vigor nesta data, alterando a Deliberação
CODEP nº 083/2008, de 25 de julho de 2008.

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin
PRESIDENTE DO COEPEA
83

Relatório de Gestão / Exercício 2008

9 – GESTÃO ESTRATÉGICA
9.1 – Plano Anual de Ação
Em 19 de dezembro de 2006, através da Resolução 44/2006 foi aprovado pelo Conselho
Universitário o Plano Institucional 2007-2010 da Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
O Plano aprovado contém um conjunto de 33 objetivos e 164 estratégias distribuídos em 10
áreas e um item específico sobre os programas institucionais de ação continuada, que norteiam as
ações a serem desenvolvidas pela Universidade nos próximos 4 anos:
I–

Ensino de Graduação

II –

Ensino de Pós-Graduação

III –

Educação Profissional

IV –

Educação a Distância

V–

Pesquisa

VI –

Extensão

VII – Apoio ao Estudante
VIII – Gestão de Pessoas
IX –

Infra-Estrutura

X–

Gestão Institucional

XI –

Programas Institucionais

A Gestão da Universidade para o exercício de 2008 foi pautada no interesse institucional de
estabelecer iniciativas prioritárias em cada uma das áreas mencionadas, conforme detalhamento do
Plano Institucional que fixou metas para o exercício.
A seguir, é apresentada a análise do estágio de cada meta estabelecida para 2008. Observe-se
que a identificação das áreas, das estratégias e objetivos corresponde à numeração contida no Plano
Institucional 2007/ 2010.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO
PLANO DE AÇÃO 2008 – COM RESULTADOS ALCANÇADOS
ÁREA I – ENSINO DE GRADUAÇÃO
OBJETIVO 1 – Melhorar as condições do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação
META

ESTRATÉGIA
Concluir e
implementar o
projeto políticopedagógico dos
cursos de
Graduação.

RESPONSÁVEL
PROGRAD/SUPAP

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

9

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.

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
PROGRAD/PROACE/
PROPESP
estímulo para que as
atividades de Pesquisa e
Extensão sejam incorporadas
à cultura de todos os Cursos
da Universidade.

PROGRAD/SUPAP

ENVOLVIDOS

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS

ComCurs/Docentes/
Estudantes

1.

Comissões de
criação dos novos
cursos/
Departamentos/PRO
GRAD

1.
2.

ComCurs de
Graduação e PósGraduação/
Departamentos/
Docentes

1.

2.

3.

2.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Discutir a flexibilização curricular junto
ao Comitê de Graduação;
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, as metodologias de
ensino e a adequação dos estágios a nova
lei nº11.788/2008. A partir da análise feita,
foi realizada alteração curricular em sete
cursos de graduação.

Elaborar o PPP dos cursos;
Analisar os PPP ( SUPAP e Comissão
de Avaliação);
Encaminhar os PPP para o COEPE.

Meta alcançada. Foram analisados e
aprovados 12 novos cursos:
Arqueologia; Arquivologia; Artes Visuais
Bacharelado e Licenciatura; Eng.ª
Agroindustrial Indústrias Alimentícias;
Eng.ª Agroindustrial Agroquímica; Eng.ª de
Automação; Matemática Aplicada;
Sistemas de Informação; Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
Tecnologia em Eficiência Energética em
Edificações; Tecnologia em Refrigeração
e Climatização e Tecnologia em
Toxicologia.

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

Meta alcançada. Tivemos cinco propostas
aprovadas das seis enviadas, no PROEXT
– SESU/MEC, além de diversos projetos
aprovados em outros editais como
RONDON e PROEXT Cultura.
Em 2008 foram registrados na extensão
471 projetos e 34 programas.
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Departamentos/
ComCurs

1.

Organizar ações de formação junto ao
PROFOCAP.

Meta alcançada. Foram realizadas as
quatro atividades previstas no âmbito do
PROFOCAP para 2008 bem como a
Implantação do Laboratório de Ensino e
Prática Docente (LEPD) para orientar e
apoiar as atividades de estágio dos cursos
de graduação.

PROGRAD/PROPLAN/ Departamentos/
PROAD
ComCurs

1.

Levantar necessidades nos
laboratórios;
Discutir no Comitê de Graduação as
necessidades dos cursos quanto aos
laboratórios de ensino;
Elaborar projeto circunstanciado sobre
as melhorias necessárias.
Adquirir 388 ventiladores de teto;
Desenvolver o projeto básico;
Contratar serviços de instalação.

Meta parcialmente alcançada. Diversas
iniciativas foram desenvolvidas, tanto na
compra de equipamentos como em obras
na estrutura física, mas ainda são
insuficientes.

1.

Concluir a implementação do novo
sistema acadêmico da FURG.

Meta parcialmente alcançada. Parte do
sistema foi implementada. Os estudantes
já podem fazer a matrícula e ter acesso a
comprovantes de matrícula on-line. A
totalidade do sistema se efetivará em
fevereiro de 2009.

1.
2.

Adquirir 15 projetores multimídia;
Adquirir 15 microcomputadores (sem
vídeo);
Adquirir 15 telas de projeção;
Adquirir 15 conjuntos de caixas de
som;
Fixar os aparelhos multimídia;
Confeccionar mobiliário para guarda
dos microcomputadores.
Oferecer cursos no âmbito do
PROFOCAP;
Incentivar a divulgação de novas
tecnologias didático-pedagógicas;
Disponibilizar condições de infraestrutura para a criação e
implementação de novas tecnologias
didático-pedagógicas;
Integrar as ações de EAD no contexto
do ensino presencial;
Instituir na FURG o Programa
Institucional de Pós-Graduação REUNI
de Assistência ao Ensino de
Graduação e Educação Básica;
Criar um Programa de Fomento a
Projetos de Ensino que visem a

Meta alcançada. Foram contempladas as
15 salas previstas inicialmente, bem como
outras 11 salas que foram sendo
demandadas no decorrer do ano. Restam
12 salas de aula sem sistema audiovisual,
que não necessitam deste tipo de
instalação especial

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

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

5. Dar continuidade na
melhoria da infra-estrutura
dos laboratórios de ensino.

5. Propiciar a infra-estrutura
adequada ao bom
funcionamento dos cursos.

(Captar recursos)

2.
3.

6. Dar continuidade à
5. Propiciar a infra-estrutura
melhoria das condições de
adequada ao bom
infra-estrutura nas salas de funcionamento dos cursos.
aula dos campi. PDI
2007/2010 – PROGRAMA 9.
7. Implementar novo
sistema para controle
acadêmico para integrar,
todas as informações da
vida acadêmica dos
estudantes. (vinculado à
meta nº 111) PDI
2007/2010-PROGRAMA 8.
8. Concluir a
automatização do serviço de
audiovisual das salas de
aula. (Etapa final)
PDI 2007/2010-PROGRAMA
9.

PROAD/PROPLAN

PROGRAD/SAMP/S
AMC/SUPLAN

1.
2.
3.

(Próprio/capitalFGDAU)
22.000,00

5. Propiciar a infra-estrutura
adequada ao bom
funcionamento dos cursos.

PROGRAD/CPD

SUPAAC/
CPD/Comitê de
Informática/
ComCurs

5. Propiciar a infra-estrutura
adequada ao bom
funcionamento dos cursos.

PROAD/SAMC

PROGRAD/PROAD/
PROPLAN

9. Incentivar e apoiar
6. Desenvolver, apoiar e
propostas de criação e
utilizar novas tecnologias
didático-pedagógicas.
implementação de novas
tecnologias didáticopedagógicas. PDI 2007/2010
– PROGRAMA 5.

PA 2008
(custeio)
20.000,00

PA 2008
(Tesouro/capital)
42.000,00

3.
4.
5.
6.

PROGRAD/SUPAP/
PROAC
PROPESP/SUPPOSG

1.
2.
3.

4.
5.

6.
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Meta alcançada. Foram adquiridos 400
ventiladores de teto., A instalação dos
mesmos começou em dezembro. Todas as
salas dos três campi serão contempladas.

Meta parcialmente alcançada. Foram
realizadas 4 edições do PROFOCAP. O
Programa Institucional de Pós- Graduação
REUNI de Assistência ao Ensino de
Graduação e Educação Básica foi
implementado, assim como foram
concedidas bolsas aos Projetos
selecionados em Edital Específico dentro
do Programa Institucional de PósGraduação REUNI (quatro bolsas de
doutorado e oito bolsas de mestrado)
visando a Assistência ao Ensino de
Graduação e Educação Básica. O
Programa de Fomento a Projetos de
Ensino está em fase de acabamento para
ser complementado em 2009. Foram
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7.

10. 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/SUPAP/
PROPLAN/PROACE/
SUPAAC/ComCurs/CP CPD
A
PROPESP/SUPPOSG

1.
2.
3.
4.
5.

6.

11. 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/PROPLAN/ ComCurs
PROACE/CPA

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

9. Definir política institucional PROGRAD/SUPAP/
PROACE/SUPEST/
de apoio aos estágios
profissionalizantes,
PROAD
contemplando a prospecção
de oportunidades, agilização
dos procedimentos formais
internos, acompanhamento
das atividades e preparação
dos alunos para a
participação nos processos
de seleção.

ComCurs

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

implementação de novas tecnologias
didático-pedagógicas;
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.
Dar continuidade ao estudo sobre
evasão nos últimos anos;
Discutir no Comitê de Graduação as
possíveis causas da evasão;
Buscar alternativas visando reverter o
quadro de evasão constatado nos
últimos quatro anos;
Ampliar e fomentar o Programa de
Tutoria e Apoio Pedagógico em
Conhecimentos Básicos;
Instituir na FURG o Programa
Institucional de Pós-Graduação REUNI
de Assistência ao Ensino de
Graduação e Educação Básica;
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.
Realizar pesquisa sobre o desempenho
dos estudantes;
Promover discussão envolvendo a CPA
e SAI.

Discutir no Comitê de Graduação e no
Comitê Estudantil;
Discutir no Grupo Pangea;
Manter atualizado o banco de registro
dos estágios externos;
Discutir com os professores
responsáveis pelos estágios
supervisionados;
Realizar seminário para discussão dos
estágios supervisionados das
licenciaturas;
Elaborar um documento com
orientações e princípios básicos para
os estágios profissionalizantes;
Discutir no Comitê de Graduação.

realizados cursos de capacitação, para
professores e tutores em Educação a
Distância, desenvolvidos junto à SeaD.

Meta parcialmente alcançada. As ações 5
e 6 foram implementadas. As demais ainda
estão em desenvolvimento.

Meta parcialmente alcançada, tendo em
vista o atendimento aos estudantes em
acompanhamento psicopedagógico, aos
beneficiados com os subprogramas de
apoio aos estudantes, além de ações
conjuntas com Comissões de Curso e
alunos do PEC-G, visando a qualificação
do desempenho acadêmico.
Meta alcançada parcialmente. Com a
publicação da Lei nº11.788/2008 iniciou-se
uma discussão sobre este tema que se
estenderá até março de 2009.
Atualmente a SUPEST mantém atualizado
o banco de registro de estágios externos.
Em 2008 foram firmados 81 acordos de
cooperação e 1270 termos de
compromisso de estágio.
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13. Apoiar ações e projetos 10
voltados à formação
acadêmica dos estudantes.
PDI 2007/2010-PROGRAMA
2.

Intensificar os
programas de apoio
à formação
acadêmica dos
estudantes.

PROGRAD/PROACE/
SUPEST

ComCurs/
Departamentos/
Docentes/Estudantes
/ Comitê de
Avaliação dos
Grupos PET

1.
2.

3.
4.
5.
6.

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

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

SUPAP/PROGRAD

1.

PROACE/ComCurs/
Professores/
Supervisores de
Estágio

2.

3.
4.
5.
6.
15. 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/ComCurs

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

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

PROACE/SUPEST/C
PD

1.
2.

PROPESP/ComCurs
/
Departamentos

1.
2.

(Captar recursos)

3.
4.
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Criar um programa de apoio à formação
acadêmica dos estudantes;
Organizar grupos para elaboração de
projetos visando à participação em
editais que permitam expansão de
Grupos PET na FURG;
Estimular e apoiar a participação dos
estudantes em projetos de ensino
pesquisa e extensão;
Fomentar e apoiar o protagonismo
estudantil na realização de projetos;
Apoiar a participação dos estudantes
em eventos científicos e estudantis;
Oferecer duas turmas do curso
Inserção Cidadã na Vida Universitária.
Realizar seminário para discussão dos
estágios supervisionados das
licenciaturas;
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;
Criar um comitê de estágios da FURG;
Incluir estágios supervisionados em
cursos preparatórios para vestibular,
promovidos pela extensão;
Participar em editais do Programa de
Consolidação das Licenciaturas
MEC/SESu/DEPEM;
Fomentar as ações no âmbito do
Projeto Prodocência.
Levantar informações junto às
Comissões de Curso de
Graduação/CPA;
Criar na página eletrônica da FURG um
link para acesso a banco de dados dos
egressos.
Apoiar as ações do Núcleo de Estudos
em Ações Inclusivas (NEAI/DECC/);
Participar de novos editais do
Programa de Inclusão e Ações
Afirmativas na Educação Superior,
proposto pela SESu;
Oferecer suporte aos projetos de
cursos Pré-vestibular, existentes na
Universidade;
Apoiar a implantação de política para a
prevenção ao uso indevido de drogas
na Universidade.

Meta parcialmente alcançada. Na ação 1
foi desenvolvido projeto em nível piloto no
Curso de Enfermagem. Na ação 2 foi
aprovada a criação do grupo PETEnfermagem. As ações 3,4 e 5 foram
desenvolvidas em um grau que necessita
seu incremento, destacando-se a
realização da MPU e a implementação do
Programa de Iniciação a Docência – PIBID.
A ação 6 não foi implementada, estando
em processo de reestruturação.

Meta parcialmente alcançada.
Foram desenvolvidas diversas ações
conforme segue:
- Participação no edital PRODOCÊNCIA
2008;
- Inauguração do Laboratório de Ensino e
Prática Docente – LEPED resultado do
PRODOCÊNCIA 2007;
- Discussão a respeito da adequação dos
estágios nos cursos de formação de
professores a nova lei nº11.788/2008;
- Realização do PROFOCAP, com
destaque especial para a 4ª E. Que tratou
especificamente sobre o tema: O Estágio e
a Territorialidade no Curso: Movimentos
em Discussão;
- Implementação do Programa de Iniciação
a Docência – PIBID.
Meta não alcançada.

Meta alcançada. As ações 1 e 3 foram
atendidas, inclusive com a ampliação da
oferta de cursos Pré-vestibular. Foi
aprovado o projeto: “Acessibilidade e
inclusão na FURG: construindo novas
possibilidades” Edital do Programa Incluir
da SESu/MEC 2008 (ação 2).
A ação 4 está em andamento.
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OBJETIVO 2 – Adequar e expandir a oferta de vagas e de cursos de graduação
META
17. Dar continuidade ao
processo de criação do
curso de ArqueologiaBacharelado, ArquivologiaBacharelado, Matemática
Aplicada-Bacharelado e
Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas-Tecnólogo.

ESTRATÉGIA
11

RESPONSÁVEL

PROGRAD/SUPAP/
Criar as condições
necessárias para a Comissão de
Implantação do Curso
implantação de
novos cursos de
graduação, em
particular os
adequados às
necessidades da
região que atendam
às demandas da
sociedade.

ENVOLVIDOS

R$

COEPE/PROPLAN

1.
2.
3.
4.

AÇÕES NECESSÁRIAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

Reavaliar o projeto do curso;
Submeter o projeto do curso aos
Departamentos envolvidos;
Submeter o projeto do curso ao
COEPE;
Promover o Processo de Seleção.

Meta alcançada. Os quatro cursos foram
oferecidos no vestibular de inverno, com a
criação de 170 vagas no total.

OBJETIVO 3 - Diversificar os mecanismos de ingresso e otimizar a ocupação de vagas na Universidade
META

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

18. Reavaliar a existência e 2. Avaliar a forma de cálculo PROGRAD/SUPAAC/
aproveitamento de vagas
das vagas disponíveis e os ComCurs/ PROPLAN
nos cursos de graduação.
procedimentos utilizados
para preenchimento das
mesmas.

ENVOLVIDOS

R$

SUPLAN/Conselhos

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

Ampliar a abertura de editais (extra
processo seletivo) para ingresso na
FURG.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta alcançada. Foram oferecidas 294
vagas dentro da política de ampliação da
oferta de vagas para Reingresso,
Transferência, Portador de Diploma e
Mudança de Curso.

ÁREA ll – ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
OBJETIVO 1 – Qualificar os programas de Pós-Graduação
META

ESTRATÉGIA

19. Dispor de um sistema
12
integrado de informações da
pós-graduação. (vinculado à
meta nº 111) PDI
2007/2010-PROGRAMA 8.

RESPONSÁVEL

Criar um sistema de PROPESP
informações da pósgraduação integrado
ao da Universidade.

ENVOLVIDOS
CPD/ComCurs de
Pós-Graduação/
ComCurs de pósgraduação Lato
Sensu

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.
3.

20. Elaborar normas para o 4. Criar Programa de
PROPESP
sistema de avaliação dos
avaliação dos cursos de póscursos de pós-graduação
graduação Lato Sensu.
Lato Sensu.

COLASE/ComCurs
de Pós-Graduação
Lato Sensu

21. Apoiar projetos de
integração da pósgraduação com a graduação
para a melhoria do ensino de
graduação.

ComCurs de
graduação e pósgraduação

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

R$

PROPESP e
PROGRAD

1.
2.
3.
1.

2.

Elaborar um programa computacional
para gestão da pós-graduação;
Capacitar pessoal de apoio das
diferentes unidades envolvidas com a
pós-graduação;
Inserir as informações da pósgraduação no sistema.
Criar comissão para elaborar normas
para o sistema de avaliação;
Elaborar normas;
Aprovar as normas no COLASE.
Instituir na FURG o Programa
Institucional de Pós-Graduação REUNI
de Assistência ao Ensino de
Graduação e Educação Básica;
Conceder bolsas de pós-graduação aos
projetos selecionados em edital

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta parcialmente alcançada. O novo
sistema esta em fase de discussão e
desenvolvimento.

Meta parcialmente alcançada. A ação 1 foi
desenvolvida, a ação 2 esta em fase de
desenvolvimento. Após concluídas estas
duas etapas o processo será submetido a
aprovação pelo COLASE.
Meta alcançada.. Foi implementado o
Programa Institucional de Pós-Graduação
REUNI de Assistência ao Ensino de
Graduação e Educação Básica,
concedendo 8 bolsas de mestrado e 4 de
doutorado para os estudantes dos
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22. Aumentar o número de
professores visitantes e de
bolsistas de Pós-Doutorado
atuando nos programas de
pós-graduação.

7. Estimular a participação
de professores visitantes e
bolsistas de pós-doutorado
junto aos cursos de pósgraduação.

PROPESP

ComCur de PósGraduação

1.

2.
3.

específico dentro do Programa
Institucional de Pós-Graduação REUNI
de Assistência ao Ensino de
Graduação e Educação Básica.
Divulgar entre os programas de pósgraduação a abertura de editais das
diferentes agencias de fomento para a
concessão de bolsas de prof. Visitante
e de pós-doutorado;
Instituir na FURG um programa de
bolsa de pós-doutorado junto ao
REUNI;
Solicitar ao MEC a autorização de
contratação de mais 2 professores
visitantes.

programas de Pós-Graduação da FURG.

Meta alcançada. Todas as ações foram
realizadas, tendo como resultado a
participação de 19 doutores neste ano
atuando nos programas de pósgraduação, através da concessão de
bolsas de pós-doutorado ou como
professor visitante

OBJETIVO 2 – Ampliar a Oferta de Programas de Pós-Graduação
META
23. Criar quatro novos
cursos de pós-graduação
Stricto Sensu (Mestrado em
Física, Mestrado em
Gerenciamento Costeiro,
Doutorado em História da
Literatura, Doutorado em
Enfermagem).

24. Elaborar propostas de
dois novos cursos de pósgraduação Stricto Sensu.
(Mestrado em História e
Mestrado em Gestão
Municipal).

25. Criar três novos cursos
de especialização
presenciais, nas áreas de
Farmacologia, Direito e
Gerenciamento Costeiro.

90

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

1. Desenvolver projetos
PROPESP
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.
1. Desenvolver projetos
PROPESP
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
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..

ENVOLVIDOS
ComCurs de PósGraduação em
História da Literatura
e Enfermagem/
Departamentos
envolvidos

Departamentos
envolvidos

R$
1.
2.
3.
4.

1.
2.

DOC/DGEO/DCF/DC
J

1.
2.
3.

AÇÕES NECESSÁRIAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

Consolidar propostas a serem
submetidas à CAPES;
Aprovar as propostas no comitê de
Pós-Graduação;
Submeter à avaliação da CAPES;
Aprovar a criação dos cursos no
COEPE.

Meta parcialmente alcançada. As quatro
propostas foram consolidadas, aprovadas
pelo Comitê de Pós-Graduação e
submetidas a CAPES, até o final de 2008.
Apenas o doutorado em Enfermagem foi
aprovado pela CAPES. O mesmo já foi
aprovado pelo COEPEA e a seleção da
primeira turma acontecerá no primeiro
semestre de 2009.

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

Meta parcialmente alcançada. Os grupos
foram articulados, sendo que a proposta
da História será enviada para a CAPES
em 2009.

Aprovar nos colegiados dos
departamentos envolvidos;
Aprovar as propostas no Comitê de
Pós-Graduação;
Aprovar a criação dos cursos no
COEPE.

Meta parcialmente alcançada. As
propostas dos cursos ainda estão sendo
discutidas nas Unidades
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PROPESP
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
27. Dotar a PROPESP de
2. Criar novos cursos de
pós-graduação lato sensu,
recursos financeiros que
viabilizem o oferecimento de em particular os adequados
cursos de pós-graduação
às necessidades da região e
os que promovam a
Lato Sensu sem
necessidade de cobrança
integração de diferentes
por parte dos alunos.
áreas do conhecimento,
como forma de promover a
educação continuada e
impulsionar o surgimento de
cursos de pós-graduação
stricto sensu.
26. Elaborar propostas de
novos cursos de pósgraduação Lato Sensu.

Departamentos
envolvidos

1.
2.

PROPLAN

1.
2.

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

Meta alcançada. Foram realizadas ações
visando a criação de mais dois cursos de
especialização em 2009.

Levantar a demanda dos cursos;
Disponibilizar os recursos necessários
para cada curso.

Meta alcançada. Foi possível
disponibilizar o valor de R$ 30.000,00
para financiamento dos cursos, permitindo
que os mesmos fossem oferecidos
gratuitamente.

(Tesouro )
30.000.00

ÁREA IlI – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
OBJETIVO 1 – Implantar e consolidar os cursos técnicos nas modalidades integradas ao ensino médio e integradas à educação de jovens e adultos
META
28. Dotar o CTI de projeto
político pedagógico.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

1. Elaborar o projeto político- PROGRAD/CTI
pedagógico do Colégio
Técnico Industrial “Prof.
Mário Alquati” (CTI),
contemplando a realidade
dos cursos integrados.

ENVOLVIDOS

R$

Comunidade do CTI

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.
3.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Estruturar os setores de Orientação
Meta não alcançada.
Educacional e Supervisão Pedagógica;
Contratar um profissional com
formação pedagógica;
Promover ampla discussão sobre a
construção e implementação do
projeto, envolvendo a comunidade do
CTI.

OBJETIVO 3 – Ampliar e qualificar as instalações e a estrutura administrativa do CTI
META
29. Construir ginásio de
esportes do CTI. (Fase 3)
PDI 2007/2010-PROGRAMA
10.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

3. Criar condições para que PROGRAD/CTI
todas as atividades do CTI
sejam desenvolvidas no
Campus Cidade.

ENVOLVIDOS
PROPLAN/FAURG

R$
1.
(Próprio/
2.
Convênio)
796.000,00
(Captar Recursos)

AÇÕES NECESSÁRIAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

Captar os recursos necessários;
Contratar a primeira etapa da obra.

Meta alcançada. A obra encontra-se em
andamento. Foram obtidos R$ 211.613,00
junto a SETEC e R$ 200.000,00 junto ao
Ministério dos Esportes, o que permitirá que
a etapa da obra seja concluída em 2009.
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ÁREA IV – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
OBJETIVO 1 – Desenvolver a educação à distância
META

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

30. Concluir as novas
2. Disponibilizar a infraPROGRAD/PROPESP/ CPD
instalações da Secretaria de estrutura física e tecnológica PROACE/PROPLAN
Educação à Distância.
necessária ao
desenvolvimento de projetos
e de cursos de educação
profissional, tecnológicos,
graduação e pós-graduação.

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

(ConvênioMEC/SEED)

2.

370.000,00

3.
4.

31. Consolidar grupo de
profissionais com
experiência na EAD para a
produção de materiais e
metodologias focados na
EAD. PDI 2007/2010PROGRAMA 5.

13

Estruturar grupo de PROGRAD/CTI/
PROPESP
profissionais para
produção de
material didático
focado na educação
à distância.
Criar possibilidades para a
manutenção do grupo de
profissionais para produção
de material didático focado
na educação à distância.

Professores

32. Implementar o
oferecimento dos cursos de
pró-licenciatura em
Matemática, Química e
Biologia, em parceria com
outras as IES da Região Sul.

4. Estabelecer
PROGRAD/CTI/
procedimentos visando
PROPESP
ampliar a participação da
Universidade na educação a
distância.

PROGRAD/CTI/PRO
ACE/
PROPESP/Departam
entos/
ComCurs

1.
2.

33. Elaborar propostas de 4
novos cursos de pósgraduação Lato Sensu.a
distância.

4. Estabelecer
PROGRAD/CTI/
procedimentos visando
PROPESP
ampliar a participação da
Universidade na educação a
distância.

PROGRAD/CTI/PRO
ACE
PROPESP/Departam
entos/
ComCurs

1.
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1.
2.
3.

3.

2.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Concluir as reformas do prédio que
abrigará a SEEAD;
Adquirir os equipamentos necessários,
conforme o projeto aprovado pela
SEED/MEC;
Adquirir mobiliário;
Implantar a rede lógica de dados;

Meta alcançada. As novas instalações
foram concluídas.

Criar um comitê de análise e produção
de material em EAD;
Apoiar a divulgação do material
produzido em EAD;
Promover cursos em EAD no âmbito do
PROFOCAP.

Meta alcançada. Foi criada a equipe
multidisciplinar composta por servidores e
bolsistas capacitados, contratados com
recursos da UAB para apoiar a produção
de material. Foi contratado um professor
efetivo. A Universidade obteve mais seis
vagas de docente e quatro de técnicos a
serem chamados no próximo ano, em
função do seu envolvimento nos cursos
da UAB. Está sendo organizado um
espaço virtual para compartilhamento de
material digital produzido.

Realizar o processo seletivo;
Oferecer o curso de Matemática no 2º
semestre/2008;
Fomentar ações de extensão no
Ensino a Distância

Meta parcialmente alcançada. Foi
realizado o Processo Seletivo em conjunto
com as demais IES da Região Sul. Os
cursos de Matemática, e Ciências
Biologias estão sendo oferecidos. Foram
realizadas oficinas na comunidade a fim
de divulgar e expandir a EAD.

Identificar novos grupos com potencial
para criação de cursos de pósgraduação;
Apoiar a elaboração das propostas dos
cursos: Gerenciamento costeiro,
Multidisciplinar em Saúde do Idoso,
História do Rio Grande do Sul,
Matemática e Educação de Jovens e
Adultos.

Meta alcançada. Foi criado e oferecido o
curso de Especialização em Mídias na
Educação, pelo CTI.
Os cursos de Especialização para
Professores de Matemática e curso de
Pós Graduação Lato Sensu: Sociedade,
Política e Cultura, foram aprovados pelo
MEC e encontram-se em fase de
produção de material
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ÁREA V – PESQUISA
OBJETIVO 1 – Promover as atividades de pesquisa em todas as áreas do conhecimento
META
34. Instalar a infra-estrutura
de funcionamento do
CEPAS/FURG na área
acadêmica do Hospital
Universitário.

35. Aperfeiçoar o sistema
informatizado de cadastro
dos projetos de pesquisa e
da produção científica na
Universidade. (vinculado à
meta nº 111) PDI
2007/2010-PROGRAMA 8.
36. Publicar no mínimo dois
números de cada revista
científica da FURG, tanto
impresso como em meio
eletrônico. PDI 2007/2010PROGRAMA 1.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

1. Desenvolver ações
PROPESP
facilitadoras para a
realização das pesquisas,
em particular as que sejam
multidisciplinares e atendam
ao desenvolvimento
regional, articuladas com as
atividades de ensino e
extensão.
14
Implantar um
PROPESP
sistema integrado
de informações de
pesquisa, integrado
ao da Universidade
e a base de dados
do CNPq.
8. Ampliar o Programa de
Apoio à Publicação de
Periódicos da FURG,
garantindo a sua qualidade
e periodicidade.

PROPESP/PROACE

ENVOLVIDOS

R$

PROPESP/HU

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

PROPESP

2.

1.

PROPESP/PROPLA
N/CPD

2.

1.
PROPLAN/Departam
entos/ Comitês
PA 2008
2.
Editoriais/ Editora e
(Tesouro/custeio)
Gráfica
40.000,00
3.
(Próprio/capital
FGDAU)
28.000,00

4.
5.
6.
7.

37. Ampliar o número de
15
equipamentos no Programa
de Compartilhamento de
Equipamentos
Multiusuários.PDI
2007/2010-PROGRAMA 14.

Consolidar programa PROPESP
de
compartilhamento
de equipamentos
multiusuários.

Departamentos

1.
2.
(Captar
recursos)

3.
4.

38. Aumentar em 10% o
número de bolsistas de
iniciação científica e
tecnológica concedidas
dentro dos Programas
Institucionais.

4. Ampliar os Programas de
Iniciação Científica.
5. Criar o Programa
Institucional de Iniciação
Tecnológica (PROBIT).

PROPESP

Departamentos/CTI

1.
2.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Criar Infra-estrutura mínima necessária
na área acadêmica do Hospital
Universitário para funcionamento do
CEPAS;
Disponibilizar bolsistas administrativas
para auxiliar nas atividades do CEPAS.

Meta alcançada. Todas as ações
previstas foram realizadas.

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

Meta parcialmente alcançada. Foi
realizada apenas a ação 1, devendo a
ação 2 ser efetivada no início de 2009.

Elaborar normas gerais para
funcionamento das revistas;
Adquirir equipamentos e materiais
necessários para impressão dos
exemplares;
Abrir concurso para servidor atuar no
serviço de revisão lingüística;
Estruturar serviço de secretaria geral
para os comitês editoriais;
Instalar o Portal de Periódicos
Científicos da FURG utilizando o
programa computacional SEER;
Capacitar os editores no uso do Portal;
Manter a periodicidade na manutenção
de equipamentos da gráfica.
Criar um sistema informatizado de
divulgação do ProCEM na PROPESP;
Definir as normas de utilização dos
novos equipamentos adquiridos nos
projetos institucionais;
Solicitar aos diferentes órgãos de
fomento recursos financeiros para
aquisição de mais equipamentos;
Ampliar o Comitê Gestor do ProCEM.

Meta alcançada. Foram disponibilizados,
via orçamento interno, recursos que
permitiram a aquisição de diversos
materiais para impressão (papéis, toner,
tintas, espirais), bem como a aquisição de
dois novos equipamentos. O Portal de
periódicos foi implantado, capacitados os
editores e está sendo incluído
progressivamente todos os periódicos
científicos da FURG utilizando a
plataforma SEER.

Solicitar ao CNPq o aumento das cotas
de bolsas;
Solicitar ao CODEP o aumento das
cotas de bolsas.

Meta parcialmente alcançada. A ação 1
está em andamento. As demais serão
realizadas em 2009.

Meta alcançada. Todas as ações foram
realizadas com sucesso. Este ano houve
um aumento de 16% relação a 2007
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39. Ampliar a infra-estrutura
de pesquisa para atuação de
6 grupos multidisciplinares
ligados ao CIDEC-SUL
(Núcleo de Computação
Científica – NCC; Centro de
Estudos do Ciclo do
Carbono em Ambientes
Aquáticos Continentais –
CECC; Rede de Memória
Documental – RMD; Centro
de Microscopia Eletrônica do
Sul – CEME-SUL; Química
e Saúde Ecossistêmica).
40. Criar o Comitê de Ética
em Experimentação Animal.

41. Estimular a criação de
grupos temáticos de
pesquisa.

42. Desenvolver projeto
sobre aproveitamento de
energia de ondas –
EONDAS/RS.

43. Criar o Núcleo de
Inovação Tecnológica na
FURG.
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PROPESP
1. Desenvolver ações
facilitadoras para a
realização das pesquisas,
em particular as que sejam
multidisciplinares e atendam
ao desenvolvimento
regional, articuladas com as
atividades de ensino e
extensão.

Departamentos/Comi
tê Científico

2. Criar comitê que
assessore a atuação dos
pesquisadores no que se
refere às questões de
natureza ética em todas as
áreas do conhecimento.

Departamentos

Reitoria/PROPESP

PROPESP
3. Desenvolver ações
facilitadoras para as
atividades dos grupos de
pesquisa da Universidade e
atuação em redes
institucionais e/ou
interinstitucionais.
1. Desenvolver ações
Reitoria/PROPESP
facilitadoras para a
realização das pesquisas,
em particular as que sejam
multidisciplinares e atendam
ao desenvolvimento
regional, articuladas com as
atividades de ensino e
extensão.
3. Desenvolver ações
facilitadoras para as
atividades dos grupos de
pesquisa da Universidade e
atuação em redes
institucionais e/ou
interinstitucionais.
11. Criar e estruturar núcleo Reitoria/PROPESP
de inovação tecnológica que
propicie o estímulo ao
desenvolvimento de
produtos, processos
tecnológicos e registros de
patentes.

1.

(Captar
recursos)
3.406.111,60

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Departamentos

2.

3.
1.
2.

Departamentos/CEN
PESPETROBRAS/COPP
E-UFRJ

3.
(Captar recursos)

Departamentos

4.
5.
6.

1.
2.

Promover reuniões com todos os
interessados em apresentar projetos ao
edital do CT-INFRA;
Selecionar e aprovar as propostas;
Elaborar o projeto único da instituição a
ser submetido a FINEP no edital do
CT-INFRA;
Implementar as atividades de acordo
com o montante de recursos liberados
pela FINEP.

Meta alcançada. Todas as ações foram
realizadas.

Promover reuniões com as Unidades
envolvidas;
Constituir grupo de trabalho;
Elaborar as normas de funcionamento
do CEEA;
Aprovar norma interna referente a
experimentação animal;
Instituir o CEEA na PROPESP.
Definir áreas temáticas estratégicas de
pesquisa multidisciplinar;
Promover reuniões com os
pesquisadores de diferentes áreas,
mas com convergência temática de
pesquisa;
Estruturar os novos grupos temáticos.
Constituir grupo de trabalho;
Realizar estudo sobre o “Estado da
Arte no aproveitamento da energia das
ondas”;
Levantar o potencial energético das
ondas do RS;
Realizar estudo ambiental;
Desenvolver o projeto conceitual;
Desenvolver estudos de viabilidade
técnica-econômica e ambiental, para
implantação de usina piloto no RS.

Meta alcançada. Todas as ações foram
realizadas.

Estruturar o NIT/FURG na PROPESP;
Aprovar a política de propriedade
intelectual da FURG no CONSUN.

Meta parcialmente alcançada. Foi
estruturado o grupo de trabalho que está
elaborando a política de propriedade
intelectual da FURG, tendo sido aprovado
projeto com captação de recursos para
melhor estruturação.

Meta não alcançada.O inicio dos
trabalhos está previsto para 2009.

Meta parcialmente alcançada. Foi
constituído o grupo de trabalho, o qual
está em pleno desenvolvimento do
projeto, com reuniões semanais na
reitoria. Foi concluído o primeiro relatório
para ser apresentado à Petrobras.
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ÁREA VI – EXTENSÃO
OBJETIVO 1 – Ampliar a integração entre a Universidade e a Sociedade
META

ESTRATÉGIA

44. Consolidar o Fórum
16
Permanente Universidade/
Sociedade. (Ligado as metas
de 3 a 5 de Políticas de
Extensão Universitária do
REUNI).

RESPONSÁVEL

Consolidar o Fórum Reitoria/PROACE/
SUPEXT
UniversidadeSociedade com a
finalidade de
acompanhar e
contribuir com o
desempenho da
FURG, além de
debater temas
relacionados ao
desenvolvimento
local e regional.

ENVOLVIDOS
Conselhos/Comitê de
Extensão

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
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;
Promover ampla discussão com a
comunidade universitária, local e
regional sobre o papel do Fórum;
Elaborar estrutura de organização do
Fórum;
Realizar a reuniões do Fórum
Permanente Universidade/Sociedade;
Desenvolver atividades conjuntas
Universidade/Comunidade.
Atualizar a proposta de criação da
incubadora de base tecnológica;
Enviar a proposta da Tecnópole Rio
Grande para a Secretaria de Ciência e
Tecnologia RS;
Buscar recursos financeiros para
criação da proposta;
Selecionar empresas candidatas a
ingressar na incubadora.

Meta alcançada. Foi divulgada através da
mídia a realização do II Fórum de
Integração Universidade Sociedade, para
o qual foram, também chamados os
participantes da primeira edição do
Fórum, bem como representantes de
Organizações governamentais e da
sociedade civil. O II Fórum contou com a
participação de 25 organizações
governamentais e não-governamentais.
Foram discutidos e estabelecidos os
objetivos do Fórum e eleitos três
representantes do mesmo para comporem
o Conselho Universitário, de acordo com o
novo Estatuto da FURG.
Meta parcialmente alcançada. As ações
de 1 a 3 foram realizadas.

Divulgar o XXVI SEURS para a
comunidade universitária e
coordenadores de projetos de
extensão;
Selecionar os trabalhos a serem
apresentados;
Enviar grupo para apresentação de
trabalhos no SEURS.

Meta alcançada. A FURG teve todos os
17 trabalhos propostos, de diversas áreas
do conhecimento, apresentados no
SEURS, além de 7 trabalhos no 3º Salão
de Extensão da UFPel e 4 no 9º Salão de
Extensão da UFRGS, no qual um deles foi
premiado na área da Cultura.

3.

Readequar a proposta de organização
do programa de TV;
Buscar recursos para a divulgação
científica junto ao CNPq e ao MCT;
Organizar o programa piloto.

Meta alcançada. As ações 1 e 2 foram
realizadas. O projeto obteve
financiamento do CNPQ e o programa irá
ao ar a partir de março de 2009.

1.

Estruturar a comissão organizadora;

Meta alcançada. A Mostra foi realizada de

1.

2.
3.
4.
5.

45. Criar uma incubadora
de base tecnológica.

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

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

48. Realizar a VII MPU.

PROPESP/PROACE
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.

Departamentos/CTI/
PROPLAN

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

Comitê de Extensão

17

1.
2.
(Captar recursos) 3.
4.

1.

2.
3.

Departamentos/FUR
G TV

PROAD/Departamen

RESULTADOS ALCANÇADOS

1.
2.
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49. Ampliar a divulgação
das iniciativas e ações
institucionais.

PROGRAD
resultados alcançados nas
atividades de ensino,
pesquisa e extensão, como
forma de oferecer à
sociedade os benefícios
decorrentes.
3. Dar maior divulgação aos Reitoria/ACS/PROACE/
SUPEXT/PROPLAN
resultados alcançados nas
atividades de ensino,
pesquisa e extensão,
oferecendo à sociedade os
benefícios delas
decorrentes.

tos/ ComCurs

2.
3.
4.
5.
6.

Elaborar a programação;
Buscar recursos financeiros;
Divulgar o evento;
Realizar o evento;
Elaborar o relatório do evento.

Demais PróReitorias/ Órgãos
Suplementares/
ComCurs/
Departamentos/Rádio/
FURG TV

1.

Manter atualizada as páginas da
PROACE e SUPEXT;
Elaborar o catálogo 2007/2008 de
extensão;
Participar de feiras e eventos externos
fazendo a divulgação institucional;
Enviar material de divulgação para a
imprensa;
Divulgar as ações e projetos da
Universidade através da FURG TV,
Rádio Universidade, Jornal da FURG e
Revista;
Elaborar folder Institucional;
Incentivar e apoiar as ações
desenvolvidas pelo NUME;
Divulgar editais que envolvam as
atividades de extensão.
Recompor e fortalecer a Comissão de
Programas e Projetos do Comitê de
Extensão;
Adaptar os formulários de projetos e
relatórios da extensão;
Elaborar um manual para facilitar o
preenchimento dos novos formulários;
Implantar o sistema de cadastro dos
projetos de extensão e registro da
produção.
Divulgar editais do Projeto Rondon;
Apoiar propostas da Universidade para
atender os editais do Projeto Rondon;
Coordenar ações do Projeto Rondon –
Operação Rio Grande do Sul em 05
municípios do cordão litorâneo;
Desenvolver ações de retorno nos
municípios atendidos pelo Projeto
Rondon Rio Grande do Sul;
Desenvolver projeto social nos bairros
de Rio Grande como forma de inserção
de acadêmicos em ações sociais.
Realizar diagnóstico socioambiental
das famílias atendidas pelo Centro de
Atenção Integral à Criança e ao
Adolescente – CAIC/FURG;
Promover atenção e orientação
psicossocial e educacional às famílias;
Promover cursos de capacitação para
os agentes comunitários de saúde,
conselheiros tutelares e lideranças
comunitárias;

2.
3.
4.
(Tesouro)

5.

6.
7.
8.
50. Criar plataforma on-line 4. Implantar um sistema de PROACE/SUPEXT
para registro dos projetos de informações, integrado ao da
extensão. (Vinculado à meta Universidade.
nº 111) PDI 2007/2010PROGRAMA 8.

Comitê de Extensão/
CPD

1.
2.
3.
4.

51. Apoiar e criar Projetos
18
de Desenvolvimento
Comunitário Integrado.
(Ligado as metas de 3 a 5 de
Políticas de Extensão
Universitária do REUNI).

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

PROACE/SUPEXT/
SUPEST

1.
2.

Comitê de Extensão/
Fórum
Universidade/Socied
ade.

3.
4.
5.

52. Desenvolver o
Programa de Atenção
Integral aos Jovens e seus
familiares das comunidades
do entorno do CAIC/FURG.

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

PROACE/SUPEXT/CAI CAIC
C/CEP-RUA
CEP-RUA

1.
(Convênio
PROEXT)
73.000,00
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2.
3.

22 a 25 de outubro de 2008. A VII MPU
contou com a participação de cerca de
1200 trabalhos acadêmicos de estudantes
da FURG, da UFPEL, UCPEL e UFSM,
sendo 154 deles de extensão. Todas as
ações previstas foram realizadas.
Meta alcançada. Exceto o Catálogo de
Extensão todas as demais ações foram
realizadas. Foram, ainda criadas as
páginas eletrônicas da SUPEST e da
Rádio Universidade.

Meta parcialmente alcançada. As ações
previstas foram realizadas, porém ainda
não foi implantada a plataforma on-line,
pois os formulários precisam de ajustes à
nova deliberação e dependem da
avaliação e aprovação do Comitê de
Extensão.

Meta parcialmente alcançada. A ação 5
não foi executada.

Meta alcançada. Todas as atividades
propostas foram realizadas. Foram
atendidos nesta meta os totais de 3.651
mil pessoas.
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4.

5.
6.
7.

53. Desenvolver o projeto
“Promoção e difusão sóciocultural como possibilidade
de inclusão social para
crianças, jovens e seus
familiares das comunidades
do entorno do CAIC/FURG”.

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

PROACE/SUPEXT/CAI CAIC/CEP-RUA
C/CEP-RUA

1.

(ConvênioPROEXTCultura)
29.953,00

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

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

CAIC

PROACE/SMEC/PM
RG/D.ENF

1.
Tesouro
(ConvênioPROEXT)
73.000,00
(ConvênioPROEXTCultura )
29.953,00

Realizar formação continuada para os
professores do CAIC: a contribuição do
papel deste profissional na relação
família-escola;
Realizar o II Congresso do CAIC;
Realização da Jornada de Estudos do
CEP-RUA;
Desenvolver ações de Incentivo à
Geração de Trabalho e Renda.

Incentivar o desenvolvimento dos
projetos sócio-culturais já
desenvolvidos pelo CAIC e criar novas
ações conforme sub-projetos listados
abaixo:
- Subprojeto 01: A Dança como
expressão da arte-educação;
- Subprojeto 02: A Arte-Reciclagem
como espaço de aprendizagem e de
produção de novas culturas
socioambientais;
- Subprojeto 03: A Musicalização como
forma de expressão artística e cultural;
- Subprojeto 05: O Hip Hop como
manifestação da cultura comunitária
local;
- Subprojeto 06: A técnica do Desenho
como elemento didático-pedagógico de
difusão da cultura;
- Subprojeto 07: A técnica do Origami
como atividade de sensibilização;
- Subprojeto 08: Oficina de Teatro;
- Subprojeto 09: Oficina de Serigrafia;
- Subprojeto 10: Jornal do CAIC;
- Subprojeto 11: Sala de cinema.
Realizar atividades através dos
seguintes projetos:
- 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 atividades
propostas foram realizadas. Foram
atendidas nesta meta 1.603 mil
estudantes do CAIC e da Escola
Municipal João de Oliveira Martins.

Meta alcançada. Todas as atividades
propostas foram realizadas. Foi atendido
nesta meta o mesmo público citado na
meta 52.
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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 2 – Ampliar as interações com instituições educacionais
META
55. Dar continuidade às
ações necessárias para
manter a qualidade do
Processo Seletivo.

ESTRATÉGIA
19

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

Apoiar ações para
COPERVE-Professores Professores do
Ensino Médio
qualificação da rede Elaboradores
de ensino.

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

2.
3.
4.
5.
56. Realizar a V Semana de 1. Apoiar ações para
Ciência e Tecnologia de Rio qualificação da rede de
Grande.
ensino.
3. Promover iniciativa que
desenvolvam o espírito
científico nos estudantes do
ensino básico.
57. Manter e ampliar o
Programa de Formação
Continuada para os
professores do CAIC.

20

PROPESP/PROACE/
PROGRAD

Apoiar ações para
PROACE/CAIC
qualificação da rede
de ensino.

Departamentos/
ComCurs/
CEAMECIM/Projeto
Escuna

1.
2.

DECC/CEP-RUA/
SMEC

1.

3.
4.

2.
3.
4.
5.
58. Realizar a IV Feira de
Inovação Tecnológica e
Cultural.
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3. Promover iniciativa que
desenvolvam o espírito
científico nos estudantes do

PROACE/PROPESP/
PROGRAD

Departamentos/Com
curs

1.
2.

Dar continuidade às reuniões
realizadas com os professores do
Ensino Médio para a discussão dos
conteúdos abrangidos e da forma de
elaboração das questões nas provas
do Processo Seletivo;
Divulgar as reuniões de discussão
junto às Escolas de Ensino Médio da
comunidade;
Elaborar o material para apresentação
das reuniões;
Manter contatos permanentes com
outras universidades;
Avaliar permanentemente o Processo
Seletivo.
Estruturar a comissão organizadora;
Contatar as escolas públicas e
particulares do município para levantar
os temas de interesse;
Organizar a programação;
Buscar recursos financeiros para
realização das atividades.
Dar continuidade nas reuniões
realizadas com os professores do
Ensino Médio para a discussão dos
conteúdos abrangidos e da forma de
elaboração das questões nas provas
do Processo Seletivo;
Divulgar as reuniões de discussão
junto às Escolas de Ensino Médio da
comunidade;
Elaborar o material para apresentação
da reunião;
Manter contatos permanentes com
outras universidades;
Avaliar permanentemente o Processo
Seletivo.
Elaborar projeto;
Fazer contato com as Escolas para
divulgação;

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta alcançada. Todas as ações previstas
foram desenvolvidas.

Meta alcançada. Todas as ações previstas
foram realizadas. A atividade ocorreu na
semana de 20 a 24 de outubro, quando
aconteceram palestras e projeções de
vídeos para estudantes de escolas da rede
básica de ensino.
Meta alcançada. Todas as atividades
propostas foram realizadas. Participaram
dessa atividade 52 professores do CAIC, 4
técnicos administrativos em educação e 12
acadêmicos dos cursos de licenciatura da
FURG.

Meta alcançada. Este evento integrou a
Mostra da Produção Universitária realizada
de 22 a 25 de outubro de 2008.
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ensino básico.

59. Melhorar os índices de
aprovação e distorção
idade/série na área de
educação escolar do CAIC.

21

3.
4.

PROACE/CAIC
Apoiar ações para
qualificação da rede
de ensino.

5.
1.

CAIC

2.
3.
4.
5.
6.

60. Implantar o Ensino de
Jovens e Adultos (EJA)
Noturno – Ensino
Fundamental.

22

Apoiar ações para
CAIC/Escola Municipal
qualificação da rede Cidade do Rio Grande
de ensino.

PROACE/SMEC

1.
2.
3.
4.

Buscar recursos financeiros;
Realizar inscrições de trabalhos a
serem apresentados (FURG e
Comunidade);
Realizar a Feira durante a MPU.
Manter o investimento na formação
continuada dos professores;
Consolidar o Núcleo de Apoio
Pedagógico (NAP) do CAIC;
Manter os projetos extra-classe;
Estreitar os vínculos com as famílias
dos alunos;
Concluir o Projeto Político Pedagógico
da Escola;
Mobilizar o coletivo de trabalhadores
para alcançar a meta.
Viabilizar reestruturação administrativa
(direção e coordenação pedagógica)
do CAIC;
Reestruturar o sistema de segurança
da área do CAIC (vigilância e portaria);
Ampliar o sistema de iluminação
interna e externa do prédio do CAIC;
Viabilizar, junto à SMEC a contratação
dos professores e do pessoal de apoio
administrativo, limpeza e merenda.

Foram inscritos 48 trabalhos na Feira, que
recebeu visitação da comunidade
universitária, escolar e em geral.
Meta alcançada. Todas as ações propostas
foram realizadas, o que contribuiu
sobremaneira para uma melhora
significativa nos níveis de aprovação.

Meta parcialmente alcançada. As ações
foram encaminhadas, porém estão em fase
estudo para a viabilização e no aguardo de
liberação da SMEC.

OBJETIVO 4 – Promover e estimular as manifestações artístico-culturais e esportivas
META
61.
Dar continuidade
ao programa de estímulo à
produção artística da região e
na descoberta de novos
talentos.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

1. Consolidar o Núcleo
PROACE / NAC
Artístico-Cultural.
2. Fomentar a produção
artística local e regional.
3. Promover e apoiar eventos
artísticos e culturais como
forma de ampliar o acesso
da comunidade à arte e à
cultura.
4. Estimular e desenvolver
atividades esportivas junto à
comunidade universitária.

ENVOLVIDOS
SUPEXT/ SUPEST /
SAMC /
FURG TV/ Rádio
Universidade

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

Apoiar a realização do Maio Cultural;
Aprofundar as relações com entidades
públicas e privadas para difundir as
propostas do NAC;
3. Efetivar e ampliar as parcerias com
entidades artístico-culturais para
promover e divulgar as artes no
município e região;
4. Dar continuidade ao espaço “Intervalo
Cultural” no Centro de Convivência;
5. Apoiar o CTG Farroupilha na criação
de Invernada e atividades culturais;
6. Realizar o 23° ENCORG Encontro de
Corais de Rio Grande;
7. Apoiar e incentivar os grupos de Teatro
e Dança para realização de
espetáculos;
8. Apoiar o MOVIMENTA FURG na forma
de incentivo às atividades esportivas,
como dança, malabares, circenses e
outras expressões corporais;
9. Criar o Programa Pró-Cultura;
10. Implantar o Programa Pró-Música.

Meta alcançada. A FURG, através do NAC,
intensificou sua participação no Maio
Cultural, não só como promotora das
atividades artístico-culturais como também
na infra-estrutura e produtora do evento,
aumentando com isso o diálogo com a
comunidade e região. Os Programas PróCultura e Pró-Música, já estão sendo
implementados com a contratação da
regente e do músico, ações na área
principalmente da música já mostram
visibilidade, com a reestruturação dos
Corais e com a criação do Grupo
Instrumental da FURG. Quanto ao 23°
Encorg, não foi possível a edição devido ao
curto espaço de tempo para a
reestruturação do Coral.

1.
2.
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62. Realizar a 7ª Mostra
Cultural da FURG.

3. Fomentar a produção
artística local e regional.

PROACE / NAC

SUPEXT/ SUPEST
FURG TV / SAMC /
RÁDIO
UNIVERSIDADE /
ACS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

63. Realizar Festival de Arte 3. Fomentar a produção
e Cultura – música, dança,
artística local e regional.
teatro e artes visuais – com o
envolvimento dos segmentos
culturais da FURG e da
Região.

PROACE /
SUPEXT/NAC

SUPEST / DEPTO.
LETRAS E ARTES /
FURG TV / SAMC /
RÁDIO
UNIVERSIDADE /
ACS.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

64.
Melhorar as
condições de realização das
atividades artístico-culturais
da FURG.

2. Melhorar as condições de PROACE / NAC
infra-estrutura para
realização das atividades
permanentes de arte e
cultura.

SUPEXT/ DLA/
PROPLAN / SAMC

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
65. Realizar a 36ª Feira do
Livro.
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4. Promover e apoiar
PROACE/SUPEXT/NA
eventos artísticos e culturais C
como forma de ampliar o
acesso da comunidade à arte
e à cultura.

EDGRAF/ RÁDIO
UNIVERSIDADE
FURG TV / SAMC /
ACS

1.
2.
3.
(Captar recursos) 4.
5.

Criar comissão com coordenadores de
projetos de Extensão na área da
cultura para montagem do projeto;
Elaborar o programa;
Divulgar o projeto junto à comunidade
universitária;
Realizar as inscrições;
Emitir os Certificados de participação;
Incluir os resultados no banco de
dados de talentos do NAC.
Convidar envolvidos em projetos
culturais da FURG e entidades
culturais do município para colher
sugestões na elaboração do Projeto;
Criar comissão de apoio para
desenvolver as atividades propostas;
Elaborar o programa;
Divulgar o projeto na FURG, em outras
universidades e em entidades culturais;
Realizar as inscrições on-line;
Executar o Evento;
Emitir os Certificados de participação;
Emitir relatório com resultados no
banco de dados de talentos do NAC.
Realizar reuniões para planejamento
com os grupos: Corais, CTG, Teatro,
Dança, IDEA;
Melhorar as condições para os ensaios
dos Corais;
Apoiar a realização de evento de
comemoração dos 25 anos do CTG
Farroupilha da FURG;
Apoiar o Projeto de Extensão do grupo
Terpsícore Dança FURG na realização
dos espetáculos dando suporte técnico,
infra-estrutura e confecção de Folder;
Apoiar o Projeto de Extensão do grupo
de teatro Flato do Gato na realização
dos espetáculos dando suporte técnico,
infra-estrutura e confecção de Folder;
Apoiar a realização das exposições
artísticas no IDEA Espaço de Arte;
Construir palco do Centro de
Convivência para melhor receber as
atividades propostas;
Reestruturar espaço físico do NAC
para receber os novos contratados
(regente e músico).
Estruturar a comissão organizadora;
Elaborar o projeto;
Captar os recursos necessários;
Divulgar a 36ª Feira do Livro para a
comunidade em geral;
Contratar serviços de apoio.

Meta alcançada, tendo sido realizadas todas
as ações previstas. No entanto, a 7ª Mostra
Cultural foi ampliada e transformada num
festival de arte e cultura, ou seja, associada
à meta nº 63, conforme descrito no item
seguinte.

Meta alcançada, com as todas as ações
previstas realizadas. O festival foi
denominado GERIBANDA, Movimento de
Arte e Cultura na FURG e aconteceu
integrado à VII MPU, contando com a
participação de 1.500 pessoas da
comunidade universitária e em geral.
Foram oferecidas 17 oficinas gratuitas e nas
mostras artísticas participaram: 19
fotógrafos; 5 grupos teatrais; 41 vídeos
experimentais de arte, animação e
documentários; 8 apresentações musicais;
11 grupos de dança; e 11 grafiteiros.
Meta alcançada. Somente as ações 2 e 7
não foram cumpridas, pois dependem de
adequações de espaço físico.
A ação 8 ainda está em andamento.

Meta alcançada, com todas as ações
previstas realizadas. A divulgação contou
com a apresentação da Feira para imprensa
e autoridades, produção e distribuição de
flyers, folderes e cartazes, bem como
veiculação na mídia local e regional. Foram
inscritas 38 bancas de comercialização de
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livros, 135 autografantes com 85 obras para
serem lançadas no período da Feira (2009).
Sendo que em 2008 a 35ª Feira teve um
público de cerca de 100 mil pessoas e foram
comercializados 33.225 livros nos 38
estandes de comercialização.

OBJETIVO 5 – Ampliar oportunidades de acesso à Universidade
META

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

66. Aumentar a integração 1. Oferecer aos estudantes PROAGRAD/COPERV
E/
com a rede de ensino e com do ensino básico, maiores
a sociedade.
informações sobre os cursos PROACE
de educação profissional e
de graduação da
Universidade.

ENVOLVIDOS

R$

Professores
elaboradores/
Professores do
Ensino Médio

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

2.
(Captar recursos)

3.
4.

5.

67. Ampliar a ação do
projeto de Orientação
Profissional.

2. Apoiar iniciativas
COPERVE/SARH/
destinadas à orientação da SPOSAS/PROACE
escolha profissional aos
estudantes do ensino médio.

Estudantes da
comunidade

1.

68. Incentivar os estudantes
do CAIC a ingressarem no
Ensino Integrado do
CTI/FURG (médio e
profissionalizante).

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

CTI

1.
2.
3.
4.

Dar continuidade aos seminários
realizados com os professores do
Ensino Médio para a discussão dos
conteúdos abrangidos e da forma de
elaboração das questões nas provas
do Processo Seletivo;
Avaliar permanentemente o Processo
Seletivo;
Realizar a 12ª Semana Aberta da
FURG;
Apoiar os projetos de extensão que
preparam estudantes do ensino médio,
das camadas populares, para o
ingresso na vida comunitária.
Estimular e apoiar a participação de
estudantes de Pós-Graduação em
projetos de melhoria da qualidade de
ensino da rede pública (Programa
BOLSA/REUNI).
Dar continuidade ao Projeto de
Orientação Profissional desenvolvido
pela equipe do SPOSAS, com o apoio
da COPERVE.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta alcançada. A 12ª Semana Aberta da
FURG foi realizada de 08/09 a 13/09.
Em relação à ação 4 a PROACE mantém
um programa de extensão que envolve 06
cursos pré-vestibular gratuitos, o qual teve
financiamento do PROEXT para 2008,
tendo sido aprovada sua renovação para
2009.

Meta alcançada

Motivar os estudantes das turmas de 8ª Meta alcançada. Todas as atividades
série para o ingresso no CTI;
propostas foram realizadas.
Intensificar o acompanhamento dos
estudantes na sala de aula;
Oferecer curso intensivo preparatório
para o teste de seleção;
Viabilizar a estrutura para a inscrição
dos estudantes no processo
classificatório.
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ÁREA VII – APOIO AO ESTUDANTE

OBJETIVO 1 – Contribuir para a melhoria das condições de vida dos estudantes, visando ao seu desenvolvimento acadêmico
META
69. Aplicar o Programa de
Acolhida e Recepção aos
Novos Estudantes dos
cursos de graduação da
FURG. PDI 2007/2010PROGRAMA 3.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

1. Ampliar o programa de
PROACE/SUPEST/
acolhimento e recepção aos PROGRAD
novos estudantes.

ENVOLVIDOS

R$

ComCurs/
Departamentos/
Diretórios
Acadêmicos/
DCE/Casa do
Estudante

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

70. Concluir o prédio da
Casa da Universidade. PDI
2007/2010-PROGRAMA 2.
71. Promover melhorias na
Casa do Estudante
Universitário (CEU). PDI
2007/2010-PROGRAMA 2.

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

PROPLAN/PROACE

1.
Convênio)
400.000,00

2.
3.
1.

NAE/DAAE/SAMC
(Tesouro)
60.000,00
(Próprio)
25.000,00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Promover reunião com todas as
ComCurs, CAES, DCE e Das;
Confeccionar a agenda acadêmica;
Elaborar proposta de recepção aos
estudantes;
Recepcionar os calouros na semana de
matrículas;
Apresentar a programação da semana
de acolhida às ComCurs, DCE e Das,
para discussão e novas sugestões;
Promover a Semana de Acolhida 2008;
Avaliar o processo e iniciar a
elaboração do projeto de acolhida
2009;
Promover alterações no projeto
original;
Contratar empresa para conclusão das
obras;
Adquirir o mobiliário.
Ampliar o número de estudantes
atendidos com o aluguel de mais uma
casa;
Promover reuniões mensais com a
diretoria da CEU;
Ampliar o número de
microcomputadores disponíveis;
Ampliar o acesso à Internet;
Adquirir mobiliário;
Realizar oficinas mensais de
integração;
Efetuar o acompanhamento aos
estudantes pelo Serviço Social.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta alcançada, sendo as ações de 1 a 7
todas desenvolvidas, cabendo salientar
que na ação 1 a interlocução com as
ComCurs deverá ser melhorada. Com
relação ao CAES, os problemas de
estrutura na sua composição levaram à
necessidade de desenvolvimento de
estudo para sua reformulação, o que fez
que em 2008 o CAES não tenha se
reunido.

Meta alcançada. O prédio está em fase de
conclusão e o mobiliário foi adquirido, o que
permitirá sua utilização a partir do 1°
semestre de 2009.
Meta alcançada. Foi locada uma nova casa
sendo possível a ampliação do número de
vagas. Foram adquiridos diversos móveis
como camas, roupeiros, fogões, geladeiras
e armários. Todos os alojamentos foram
equipados com microcomputadores com
acesso a internet. Foi providenciado toda a
recuperação da infra-estrutura física
incluindo pintura geral. Foi implantado um
sistema de portaria e vigilância 24H.

Relatório de Gestão / Exercício 2008
72. Promover melhorias no
serviço prestado pelo
Restaurante Universitário.
PDI 2007/2010-PROGRAMA
2.

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

1.

DAAE/SAMC/PROPL
AN

2.

3.
4.
(Tesouro)
R$ 65.000,00

5.
6.
7.

8.

73. Promover melhorias no 5. Ampliar e qualificar os
serviço prestado no
serviços de transporte.
subprograma de transporte.
PDI 2007/2010-PROGRAMA
2.

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

PROACE/ SUPEST

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

DAAE/SAMC

1.
2.
3.

NAE/CEMPRE

(Captar recursos)

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Contratar empresa para exploração
das atividades do restaurante
universitário do Campus Carreiros;
Contratar empresa para exploração
das atividades do restaurante
universitário a ser aberto no segundo
semestre, junto ao Centro de Convívio
dos Meninos do Mar;
Realizar pesquisa de satisfação;
Promover reunião mensal com o
arrendatário do RU;
Disponibilizar nutricionista para
acompanhamento de cardápio;
Fiscalizar a qualidade e atendimento;
Melhorar o ambiente com reformas na
cozinha, pinturas, troca do piso, troca
de mobiliário, revestimento dos balcões
e colocação de telas nas janelas;
Adquirir equipamentos para cozinha (1
fogão industrial, 1 refrigerador 4 portas,
2 freezer horizontais, 1 refresqueira, 2
estufa térmicas ( EBRAE), 1
bebedouro, 1 chapa bifeteira e 1
caldeirão industrial).
Ampliar o número de alunos atendidos
pelo programa;
Qualificar os serviços de transporte
interno;
Aquisição de micro-ônibus adaptado
para portadores de necessidades
especiais;
Melhorar a interlocução com a SMSTT;
Fiscalizar a qualidade e atendimento.
Contratar profissionais;
Realizar plantões de serviço social, da
psicologia e serviço de apoio
pedagógico;
Promover visitas domiciliares e
entrevistas de acompanhamento;
Fazer o acompanhamento sistemático
a estudantes necessitados;
Manter plantão noturno para
atendimentos aos estudantes na
Secretaria da SUPEST;
Ampliar os projetos de apoio
pedagógico nas áreas básicas em que
os estudantes apresentem
necessidades;
Oferecer cursos básicos de línguas
estrangeiras e inclusão digital;
Ampliar o programa de apoio a
participação em eventos acadêmicoscientíficos e de representação
estudantil;
Apoio de infra-estrutura ao DCE, Das e

Meta alcançada. Foram realizadas as
melhorias e reformas no RU do Campus
Carreiros e adquirido os equipamentos e
mobiliário. Uma nova empresa foi contratada
começou as atividades em março Em
setembro entrou em funcionamento RU
situado junto ao CCMar, atendendo as
demandas do Campus Cidade e do Campus
da Saúde. Foi implantado nos dois
restaurantes um sistema de
acompanhamento e fiscalização dos
serviços prestados por uma técnica em
nutrição. Em 2008 foram atendidos nos
Restaurantes dos 2 campus 1.282
estudantes dentro do sub-programa
alimentação.

Meta alcançada. Todas as ações previstas
foram implementadas. Neste sub-programa
foram atendidos 626 estudantes. Porém a
interlocução com a SMSTT continua difícil
por falta de retorno da referida Secretaria..

Meta alcançada. Diversas iniciativas
deverão ser planejadas par o próximo ano,
tendo em vista a crescente demanda.
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75. Criar programa de
8. Implementar políticas de PROACE/ SUPEST
atendimento à saúde física e atendimento à saúde integral
mental dos acadêmicos. PDI do estudante.
2007/2010-PROGRAMA 2.

NAE/SARH

PNAES

EB, 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.
1. Oferecer atendimento de urgência em
saúde física;
2. Oferecer serviço de assistência
odontológica para os estudantes;
3. Oferecer atendimento psicológico em
psicoterapia breve;
4. Realizar ações preventivas de saúde
mental coletiva;
5. Oferecer atendimento médico aos
estudantes do CAIC.

Meta parcialmente alcançada. As ações 3 e
4 foram atendidas, porém precisam ser
ampliadas;
As ações 1,2 e 5 encontram-se em fase de
estruturação, visto as limitações
orçamentárias e operacionais existentes.
Os estudantes do CAIC continuaram a
receber o atendimento básico de saúde pela
área de saúde do CAIC.

OBJETIVO 2 – Promover a integração social e comunitária dos estudantes
META
76. Aumentar a participação
dos estudantes de pósgraduação na APG. PDI
2007/2010-PROGRAMA 2.

77. 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.

ESTRATÉGIA
7. Apoiar a atuação dos
diretórios, centros
acadêmicos do Grêmio
Estudantil do CTI e do
Grêmio Estudantil do CAIC.

RESPONSÁVEL
PROPESP/PROACE

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

ENVOLVIDOS
APG/ComCurs de
Pós-Graduação/
PROPLAN

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.
3.

NAE/DCE/Das/Com
Curs

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Promover reunião com os
representantes discentes de pósgraduação;
Promover reunião com a diretoria da
APG;
Definir um local de funcionamento da
APG.
Implantar o projeto inserção cidadã;
Realizar o movimenta FURG;
Oferecer oficinas de dança, teatro e
música;
Apoiar os grupos artísticos,
protagonizados por estudantes, já
existentes e fomentar a criação de
novos;
Apoiar as iniciativas esportivas dos
estudantes;
Organizar a primeira mostra de talentos
universitários;
Criar programa de apoio a organização
de semanas acadêmicas e outros
eventos estudantis;
Apoiar os projetos de pré-vestibular
gratuitos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta parcialmente alcançada. Foram
feitas 10 reuniões com os representantes
discentes dos cursos de pós-graduação.
Foram realizadas 8 reuniões com a
diretoria da APG anterior e foi dado apoio
para revigorar a APG e formação da nova
Diretoria. Resta somente definir o local de
funcionamento da APG.
Metas parcialmente alcançadas.
A ação 1 não foi alcançada.
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78. Criar ambientes de
convivência no Campus
Carreiros. PDI 2007/2010PROGRAMA 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.
5. Incentivar a participação
79. Dar continuidade às
dos estudantes em projetos
iniciativas para ampliar a
integração e participação
comunitários.
dos estudantes nas
6. Incentivar a participação
atividades universitárias. PDI estudantil nos órgãos
2007/2010-PROGRAMA 2. colegiados.
7. Apoiar a atuação dos
diretórios, centros
acadêmicos do Grêmio
Estudantil do Colégio Técnico
Industrial e do CAIC.

PROACE/SUPEST/
PROPLAN

PROPLAN/SAMC

(Tesouro)
2.000,00
(Convênio –
PNAES))
20.000,00

Reitoria/PROGRAD/
PROPLAN/PROAD/
PROPESP/PROACE/C Departamentos/
TI
ComCurs

(Tesouro)

1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Criar espaços para colocação de
bancos e mesas;
Elaborar projeto para construção de
prédio para abrigar o DCE, os Das, o
CTG e Restaurante Coletivo;
Disponibilizar o mezanino do C.C. para
colocação de computadores com
Internet para uso da comunidade
acadêmica;
Colocar TV a cabo no C.C.
Melhorar a infra-estrutura de apoio aos
estudantes;
Apoiar as iniciativas demandadas pelos
estudantes;
Estimular a participação e
representação dos estudantes nos
órgãos colegiados e eventos
universitários;
Participar do conselho de Das para discutir
sobre a representação estudantil;
Promover a realização do 3° Fórum
Estudantil;
Apoiar a realização de Semanas
Acadêmicas;
Apoiar projetos de cunho social
(VerPop, VerSUS);
Apoiar as iniciativas da empresa
Ecoservice e dos grupos PET;
Apoiar as iniciativas ligadas ao Projeto
Rondon.

Meta parcialmente alcançada. Os bancos
foram adquiridos e instalados. O projeto do
prédio para o CTG foi desenvolvido e a obra
está em andamento. O espaço para o DCE,
DAS e Restaurante deverá ser contemplado
no âmbito do REUNI. A ação 4 também foi
realizada.

Meta alcançada. Todas as ações foram
realizadas. O Grêmio Estudantil do CTI foi
reativado após três anos sem funcionar.
Foram realizadas eleições com três chapas
e a nova diretoria recebeu uma sala e
estrutura para desenvolver suas atividades.
A Pró-reitoria participou de diversas reuniões
do conselho de Das, estimulando a
participação acadêmica nos órgãos
colegiados, além de manter uma postura
aberta de receber, discutir e atender, na
medida do possível as reivindicações
discentes, seja no apoio a projetos de
formação acadêmica e profissional, seja em
suas reivindicações políticas.
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ÁREA VIII – GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVO 1 – Desenvolver iniciativas nas áreas comportamental e motivacional
META

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

80. Qualificar o atendimento 4. Implementar política de
UAS/SARH/PROAD
de saúde dos servidores,
atendimento à saúde integral
atuando na prevenção de
dos servidores.
doenças a partir do exame
médico periódico. (Etapa 2).

ENVOLVIDOS

R$

PROPLAN/
HU/CEMPRE/
Unidades
Administrativas e
Acadêmicas

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

82. Criar um programa que 23
vise o reconhecimento de
distinções universitárias.
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Estudar formas de
PROAD/SARH
atuação permanente
para o
comprometimento
de todos os
servidores com
Universidade,
desenvolvendo
ações que
promovam
mudanças de
atitudes,

SARH/SUPLAN
(Tesouro)
1.959.711,00
REITORIA

RESULTADOS ALCANÇADOS

Dar continuidade ao exame médico
periódico;
2. Realizar a cada trimestre campanhas
focadas de prevenção contra doenças;
3. Realizar campanha de vacinação
contra a gripe;
4. Ampliar e qualificar o atendimento
médico no Campus Carreiros (diurno e
noturno);
5. Revisar o procedimento de perícia
médica;
6. Disponibilizar serviço de atendimento
psicológico na UAS;
7. Desenvolver o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais;
8. Emitir folder, cartazes e contratar
estagiários;
9. Contratar serviços (médicos e
enfermeiros) para atuação na UAS;
10. Promover a aquisição de vacinas no 1º
trimestre e desenvolver campanha
para aplicação no 2º trimestre;
11. Adequar os laudos de perícia às
exigências da Receita Federal;
12. Investir na infra-estrutura física, com
disponibilização de salas na UAS –
Cidade e de salas e banheiros na UAS
– Carreiros.

Meta parcialmente alcançada. Ações 1 e
2 realizado somente complementações de
pendências de 2007; ação 3 realizada na
plenitude; ação 4 realizada parcialmente,
foi ampliado o atendimento com a
contratação de um médico área clinica
geral. No entanto não foi possível
disponibilizar atendimento médico a noite
nos carreiros; ações 5, 9 10 e 12 não
realizadas; ação 6 realizada, foi
contratada uma servidora psicóloga
clínica que esta prestando serviço na UAS
– 40h semanais; ação 7 realizada, foi
contratada empresa que concluiu o PPRA
em dezembro de 2008. Ações de
implementação serão realizadas em 2009;
ação 8 foi realizada e ação 11 realizada
visita técnica na Receita Federal e
seguindo orientações recebidas foi
adequado os laudos periciais.

1.
2.
3.

Meta parcialmente alcançada. Foi
selecionada empresa para prestação de
serviços de assistência médica. Em 2009
serão procedidos os encaminhamentos
para disponibilização aos servidores dos
Termos de Adesão ao Plano contratado.
Meta parcialmente alcançada. Foi
entregue a Reitoria proposta para
reconhecimento de distinções
Universitárias. No entanto a proposta não
foi encaminhada ao Conselho

1.

(Tesouro)

81. Implantar o plano de
saúde para os servidores e
seus dependentes.

AÇÕES NECESSÁRIAS

Executar o projeto básico;
Promover o processo licitatório;
Contratar empresa para execução dos
serviços.

1. Formar grupo de trabalho;
2. Pesquisar as regulamentações
internas;
3. Pesquisa junto a outras instituições que
tratem do tema;
4. Formalizar a proposta para apreciação
pela Reitoria;
5. Aprovar no Conselho Competente.
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comportamentos e
posturas
profissionais.
– Estabelecer processo de
fortalecimento da autoestima e de mudança
comportamental, focada na
valorização do exercício da
atividade pública na
Universidade.

OBJETIVO 3 – Implantar o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
META
83. Implantar o Plano de
Desenvolvimento dos
Integrantes da Carreira dos
Cargos TécnicoAdministrativos em
Educação. PDI 2007/2010PROGRAMA 4.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

1. Desenvolver a
PROAD/SARH
capacitação dos servidores,
através do Programa de
Capacitação e
Aperfeiçoamento.
3. Implantar e manter um
Subprograma de
Qualificação, baseado em
ações de educação formal,
que vise dotar os servidores
de conhecimentos,
competências e habilidades
que excedam a exigência do
cargo.
4. Implementar o
Subprograma de
Aperfeiçoamento e
Desenvolvimento, baseado
em ações de educação nãoformal, que visem a atualizar
e ampliar conhecimentos e
habilidades e contribuir para
o bem estar físico, psíquico
e social dos servidores.
5. Adequar o Programa de
Avaliação de Desempenho
dos servidores ao Plano de
Desenvolvimento dos
Integrantes da Carreira dos
Cargos TécnicoAdministrativos em
Educação.

ENVOLVIDOS

R$

Reitoria/PROPESP/P
ROACE/
PROPLAN/PROGRA
D

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

2.
3.
4.

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;
Apresentar projeto para criação de
curso de mestrado na área de gestão
universitária;
Facilitar e viabilizar ações que visem à
educação não formal;
Construir a proposta do Programa de
Avaliação de Desempenho.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta parcialmente alcançada.
Ação 1 realizada, ações 2 e 3 não
realizadas e ação 4 realizada parcialmente,
a proposta foi elaborada mas não
implementada.

(Tesouro)
100.000,00
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OBJETIVO 4 – Desenvolver a capacitação e formação pedagógica dos docentes
META
84. Criar programa de
apoio aos recém-doutores
na FURG.

ESTRATÉGIA
24

Estimular a
permanente
atualização
profissional.

RESPONSÁVEL
PROPESP/PROACE/
PROGRAD

ENVOLVIDOS

R$

Departamentos

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.
3.
4.

85. Implantar o
PROFOCAP. PDI
2007/2010-PROGRAMA 5.

86. Manter e ampliar o
Programa de Formação
Continuada para os
professores do CAIC.

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.
4. Estimular a permanente
atualização profissional.

PROGRAD/SUPAP

Departamentos

1.
2.
3.

CAIC

PROACE/DECC/CE
P-RUA/SMEC

1.
2.
3.

Identificar por área de atuação os
docentes recém capacitados e recém
contratados;
Estimular os docentes a se inserir ou a
formar grupos de pesquisa;
Ampliar o PROBIC-FURG, voltado
prioritariamente aos recém-doutores;
Apoiar projetos de pesquisa e extensão
para recém-doutores em consonância
com o CIDEC-SUL.
Levantar temas de interesse dos
docentes;
Organizar e realizar seminários;
Oferecer cursos de formação.

Efetivar novas parcerias para
diversificar as temáticas da formação
continuada;
Reformular o Projeto Repensando a
Prática Pedagógica na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental;
Realizar o Projeto Compartilhar.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta alcançada. Todas as ações
previstas foram desenvolvidas.

Meta alcançada. Em 2008 quatro edições
foram realizadas:
28/08- Prof.ª Dr.ª Maria Isabel da Cunha
30/09- Prof.ª Dr.ª Teresinha. Alves.
24/10- Prof. Dr. Valdo Barcelos
20/11- Prof.ª Dr.ª Cleoni Fernandes

Meta alcançada. Todas as atividades
propostas foram realizadas. Participaram
dessa atividade 52 professores do CAIC,
4 técnicos administrativos em educação e
12 acadêmicos dos cursos de licenciatura
da FURG.

OBJETIVO 5 – Desenvolver modelo de dimensionamento das necessidades de pessoal docente
META
87. Realizar
dimensionamento das
atividades docentes.
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ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

1. Desenvolver modelo para Reitoria
dimensionar o quadro de
servidores docentes, visando
atender às demandas do
ensino, da pesquisa e da
extensão.

ENVOLVIDOS
PROGRAD/PROPES
P/PROPLAN/
PROAD

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.

Implementar em todas as unidades o
plano de atividades;
Analisar os planos recebidos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta não alcançada.
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ÁREA IX – INFRA-ESTRUTURA
OBJETIVO 1 – Qualificar o sistema de bibliotecas
META
88. Executar na íntegra a
Ação de Governo “Acervo
Bibliográfico Destinado às
Instituições de Ensino
Superior”. PDI 2007/2010PROGRAMA 6.
89. Qualificar e agilizar o
serviço de atendimento ao
público.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

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

PROPLAN/PROAD

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

PROPESP/SAMC/
SUPETEC

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

(Tesouro)

2.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Definir títulos e quantitativos a serem
adquiridos;
Promover os processos de compra.

Metas alcançadas. Foram adquiridos 1.130
títulos e 3.217 exemplares.

Adquirir seis microcomputadores;
Adquirir vinte estantes para livros;
Adquirir dois carros para transporte
interno de livros;
Adquirir cinqüenta cadeiras fixas;
Capacitar dois bibliotecários do NID
para utilização do Portal CAPES.

Metas alcançadas.

250.000,00
(Próprio/Capital
/FGDAU)
18.000,00

1.
2.
3.
4.
5.

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

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL
Reitoria/PROPLAN

ENVOLVIDOS

90. Atualizar o Plano de
Desenvolvimento Físico da
Universidade.

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

PROAD/PROPESP/P
ROGRAD/
PROACE/Departame
ntos/
ComCurs/Órgãos
suplementares

91. Promover estudo para a
implantação de espaço físico
para as Comissões de Curso
de Pós-Graduação Lato
Sensu. PDI 2007/2010PROGRAMA 10.
92. Promover melhorias nas
instalações físicas da
PROAD. PDI 2007/2010PROGRAMA 10.

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

ComCurs Lato sensu

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

Demais Unidades
Administrativas e
Acadêmicas

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

(Tesouro)

2.
3.
1.

2.
1.
(Tesouro)
(Captar recursos)

2.

3.

Iniciar o processo de atualização do
PDF do Campus Carreiros e do
Campus da Saúde;
Estruturar grupos de trabalho;
Elaborar propostas de atualização dos
respectivos Planos.
Promover discussão com as
COMCURs de Lato Sensu e a
PROPLAN sobre localização das
secretarias;
Criar secretarias.
Desenvolver os projetos
correspondentes;
Ampliar e adequar o espaço físico
destinado à SARH, no Campus Cidade
com ocupação da área a ser liberada
pela SAMP;
Ampliar a área física do ambulatório do
Campus Carreiros, com a construção
de um banheiro;

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta parcialmente alcançada.
Foi designado grupo de trabalho através de
Portaria do Reitor. O trabalho de atualização
do PDF da Universidade, focado
inicialmente no Campus Carreiros, está em
pleno desenvolvimento. O mesmo deverá
estar concluído até o final de 2009.
Meta não alcançada. A mesma deverá ser
reavaliada em função da nova estrutura
funcional da Universidade decorrente da
aprovação do novo Estatuto.
Meta parcialmente alcançada. O projeto de
ocupação de parte do pavilhão central no
Campus Cidade foi desenvolvido e deverá
ser implementado em 2009.
A ação 3 está em fase de estudo.
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93. Ampliar e consolidar o
Programa de Coleta e
Destinação de Resíduos da
Universidade.

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

1.
2.

PROPLAN/PROPES
P/
Departamentos

3.
4.

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

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

Hospital
Universitário/
Departamentos da
Área da Saúde

(Tesouro)
(Convênio)
(Captar recursos)

95. Promover melhorias nas
instalações físicas e
funcionais do CAIC.PDI
2007/2010-PROGRAMA 10.

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

SUPETEC/ SUPLAN/
SAMC

5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
(Convênio-FNDE)
4.
172.000,00
5.

6.

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

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

7.
1.

SUPLAN /SUPETEC

(Tesouro)
(Convênio)

(Captar recursos)

2.

3.

4.
5.

6.
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Desenvolver projeto;
Promover a discussão com todas as
unidades envolvidas;
Cumprir o Decreto nº 5940 de
25.10.2006;
Desenvolver a campanha de
reciclagem de resíduos;
Ampliar a capacidade de coleta.
Concluir as obras de ampliação do
SPA ( Convênio R$ 395.676,00);
Melhorar a infra-estrutura da lavanderia
(convênio R$ 40.000,00);
Concluir as obras do Centro Obstétrico,
UTI Pediátrica e UTI Neonatal;
Concluir do 2º pavimento da área da
Traumatologia. (R$ 37.559,00 –
FAHERG).

Meta alcançada. O Decreto já esta sendo
cumprido com atendimento de grupos da
comunidade e a coleta foi ampliada, com a
criação de um novo projeto de coleta de
óleo comestível.

Restaurar os brises e reformar a cerca;
Recuperar a estrutura metálica e
pintura do ginásio coberto;
Executar de iluminação da saída do
CAIC em direção ao bairro Castelo
Branco;
Construir quadra de cimento para
práticas esportivas;
Reformar banheiros masculino e
feminino, possibilitando a criação de
duas salas, uma para o COM e outra
para a Rádio;
Colocar janela no Estar do Bebê e na
área da saúde para melhorar a
luminosidade natural;
Colocar bebedouro na área da saúde.
Concluir o prédio da COPERVE, com a
execução da 3ª etapa da obra (Tesouro
R$ 73.000,00);
Promover a readequação física e
funcional do Lab. De Estatística do
Dep. De Matemática (Tesouro R$
4.000,00);
Dar seqüência à construção da 1ª
etapa de prédio destinado ao
funcionamento do curso de Psicologia
(Convênio R$ 907.551,19);
Adequar instalações no Bloco 2 – CAIC
II para a implantação da EAD na FURG
(Convênio R$ 250.000,00);
Dar seqüência à construção da 2ª
etapa do prédio para o curso de
Educação Física (Convênio
397.000,00);
Promover a pintura dos pavilhões 2, 4,
6 e o prédio do DCF (Tesouro R$
92.778,00);

Meta parcialmente alcançada. A ação 2 foi
concluída. As ações 1 e 3 estão em
processo licitatório. As ações 4 a 7 não
foram executadas mas serão em 2009.

Meta parcialmente alcançada. A ação 1
está praticamente concluída, o SPA já
usa a área reformada. A ação 2 foi
concluída. A ação 3 está concluída
parcialmente. A ação 4 foi concluída.

Meta parcialmente alcançada.
As ações 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17e 8 foram
desenvolvidas e/ou executadas.
As ações 7 e 14 não foram executadas.
As ações 8, 12, 13, 15 e 16 tiveram as
correspondentes obras projetadas,
contratadas, iniciadas e serão concluídas
em 2009.
As ações 2 e9 foram parcialmente
executadas e serão concluídas,
respectivamente no 1º. E 2º. Semestre de
2009.
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
97. Recuperar, adaptar e
ampliar prédios e instalações
em geral. PDI 2007/2010PROGRAMA 10.

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

1.

SUPLAN /SUPETEC
(Tesouro)
(Convênio)

2.
3.
4.

(Captar recursos)

5.
6.

Projetar e construir rampas de acesso
e adequação dos sanitários do
Pavilhão 6, para portadores de
necessidades especiais (Convênio R$
6.000,00);
Projetar e construir a 1ª etapa do
prédio do DLA – Artes Visuais
(Convênio R$ 500.000,00);
Projetar e construir a 1ª etapa do
prédio da PROAD (almoxarifado e
patrimônio) (Convênio R$ 500.000,00)
e monitoramento da vigilância
eletrônica;
Executar os links de dados e telefonia
para o prédio do CIDEC-Sul (Tesouro
R$ 18.000,00);
Projetar o pórtico de acesso;
Projetar e construir o Espaço
Ecumênico;
Projetar e construir a 1ª etapa do
prédio do CTG Farroupilha;
Desenvolver projeto visando a
ampliação e manutenção do prédio da
ESANTAR;
Construir um pavilhão de Salas de aula
– pav.8 – (R$ 1.700.000,00);
Construir o prédio da Engenharia de
Automação (R$ 980.000,00);
Adquirir duas tabelas móveis de
basquete para o Centro Esportivo (R$
21.000,00);
Construir a cerca da quadra coberta do
Centro Esportivo (R$ 37.087,00).
Promover melhorias na infra-estrutura
da EDGRAF;
Estudar a viabilidade de ampliar a área
física da EMA para mudança da
Secretaria;
Ampliar e recuperar a área física do
Saco do Justino;
Construir alojamento na EMA
(Convênio R$ 133.299,94);
Recuperar os piers de atracação no
Complexo de Museus. (Convênio R$
280.000,00);
Executar os links de dados e telefonia
para o prédio do CCMAR (Tesouro R$
25.000,00).

Meta parcialmente alcançada. As ações 1 e
6 não foram executadas. A ação 2 foi
concluída. As ações 4 e 5 tiveram os
projetos executados, obras licitadas e serão
concluídas no 1º. Semestre de 2009. A ação
3 está em fase de execução com previsão
de conclusão para o primeiro semestre de
2009.
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98. Promover a
recuperação da infraestrutura física do Campus
Cidade.PDI 2007/2010PROGRAMA 10.

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

Pró-Reitorias/
Departamentos
envolvidos/ ComCurs

1.
(Tesouro)
(Convênio)

2.
3.
4.

99. Desenvolver iniciativas
para concluir a transferência
dos departamentos de
Materiais e Construção, de
Química, de Ciências
Fisiológicas e da PROAD
para o Campus Carreiros.
PDI 2007/2010-PROGRAMA
10.
100. Ampliar o acesso a
rede de dados da
Universidade.

Reitoria/PROPLAN
4. Dar continuidade ao
processo de implantação do
Campus Carreiros,
concluindo a transferência
das unidades acadêmicas e
administrativas que ainda
permanecem em
funcionamento no Campus
Cidade.
5. Melhorar as condições
PROPLAN/PROGRAD
ambientais e ergonômicas
das salas de aula.

PROPLAN/
Departamentos
envolvidos

101. Construir as salasambiente (projeto piloto 1
sala), visando à implantação
de uma nova proposta
pedagógica para o CAIC.
102. Construir o ginásio de
esportes do Centro Esportivo
do Campus Carreiros.PDI
2007/2010-PROGRAMA 10.

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

SAMP

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

PROPLAN

1.
(Captar recursos) 2.
3.
2.384.000,00

103.
Recuperar a
infra-estrutura física dos
espaços atualmente
ocupados pelo CTI. PDI
2007/2010-PROGRAMA 9.

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

PROPLAN

1.

104. Dar continuidade ao
Programa de Recuperação e
Modernização da Infraestrutura dos
Departamentos.PDI
2007/2010-PROGRAMA 9.

2. Intensificar esforços para PROPLAN/
a ampliação, modernização Departamentos
e manutenção da área física
existente.
3. Qualificar a infra-estrutura
dos laboratórios.
6. Melhorar a infra-estrutura
das unidades que dão
suporte à gestão
institucional.
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PROACE/CAIC/
PROPLAN

Concluir a reforma do prédio da Biblioteca
Setorial do Campus Cidade (convênio
338.077,20);
Executar a 2ª etapa da reforma da
iluminação externa (Tesouro R$
12.000,00);
Recuperar os telhados do pavilhão
central (Tesouro 25.520,00);
Dar manutenção no quadro geral
elétrico do Pavilhão Central. (Tesouro
R$ 35.000,00).

Meta parcialmente alcançada. A s ações 1 e 3
foram concluídas. A ação 2 está com projeto
concluído devendo ser executada no 1º.
Semestre de 2009. A ação 4 não foi executada.

1.

Elaborar os projetos previstos no
Meta não alcançada.
REUNI para as etapas de 2009 e 2010.

1.
2.

Desenvolver projeto básico;
Implantar pontos e rede em todas as
salas de aula;
Instalar pontos de rede em áreas
isoladas;
Contratar empresa para execução dos
serviços.
Elaborar projeto para captar os
recursos;
Adquirir equipamentos necessários;
Adquirir materiais didáticopedagógicos.
Elaborar o projeto;
Solicitar a liberação dos recursos;
Contratar a obra.

(Captar recursos)

SUPETEC/CPD/SAM
P

PA 2008
(Tesouro/custeio) 3.
70.000,00
4.
1.
(Captar recursos) 2.
3.

(Tesouro)

2.

(Captar recursos)

SUPETEC/ SAMC

PA 2008
1.
(Tesouro/capital)
2.
150.000,00
3.
4.
Recursos Próprios)
50.000,00

Concluir a reforma do pavilhão 4
(tesouro 258.340,00);
Recuperar a infra-estrutura física de
parte do pavilhão 9 com a
correspondente adequação do espaço
físico (Convênio R$72.000,00 e
Tesouro R$120.000,00).

Meta parcialmente alcançada. A s ações 1 e
4 foram concluídas. As ações 2 e 3 estão
em andamento com conclusão prevista para
o 1º. Semestre de 2009.

Meta não alcançada por falta de recurso
orçamentário.

Meta alcançada. Obra projetada e
contratada. Deverá ter inicio no primeiro
quadrimestre de 2009.
Meta parcialmente alcançada. A ação 1 está
concluída. A obra referente a ação 2 está
projetada, contratada e encontra-se em
andamento com previsão de conclusão no
1º. Semestre de 2009.

Nomear comissão gestora do programa Meta alcançada. Todos os Departamentos
(etapa 2008);
tiveram suas necessidades básicas
Definir prioridades de atendimento;
atendidas.
Elaborar os projetos correspondentes;
Adquirir os equipamentos definidos
como prioritários.
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105. Dar continuidade à
modernização e manutenção
preventiva da Frota
Oceanográfica da FURG.

Intensificar esforços Reitoria/PROPLAN/
ESANTAR
para a ampliação,
modernização e
manutenção da área
física existente.

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

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

Reitoria/PROPLAN/
PROAD

107. Renovar a frota de
veículos da Universidade.

6. Melhorar a infra-estrutura Reitoria/PROAD/
SAMC
das unidades que dão
suporte à gestão
institucional.

Departamentos
usuários do Navio
Oceanográfico
Atlântico Sul/ Lancha
Oceanográfica Larus
SAMC/SUPETEC

PROPLAN

1.
(Captar recursos)

1.
PA 2008
(Tesouro/custeio) 2.
60.000,00
Próprio/Capitall
/FGDAU)
80.000,00
3.
(Convênio)
303.000,00
4.
PA 2008
(Tesouro/capital)
70.000,.00
(Convênio)
500.000,00

108. Dotar as unidades
administrativas e
acadêmicas de mobiliário
padrão FURG.
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Melhorar a infraestrutura das
unidades que dão
suporte à gestão
Institucional.

PROAD/PROPLAN

SAMC/SAMP/SUPLA
N

2.

1.

2.
3.
1.

2.
PA 2008
(Tesouro/custeio) 3.
60.000,00
4.
5.

109. Qualificar o parque de
equipamentos de informática
do Gabinete do Reitor e PróReitorias. (Etapa final) PDI
2007/2010-PROGRAMA 7.
110. Dar continuidade à
estruturação do CENTECO,
viabilizando a construção de
novas dependências para
“Estudos dos Oceanos,
Mudanças Climáticas e
Impactos sobre
Ecossistemas Costeiros do
Brasil).

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

SUPLAN/SAMP

2. Intensificar esforços para Reitoria/PROPLAN
a ampliação, modernização
e manutenção da área física
existente.
3. Qualificar a infra-estrutura
dos laboratórios.
6. Melhorar a infra-estrutura
das unidades que dão
suporte à gestão
institucional.

Departamentos da
área tecnológica e
ciências exatas

1.
PA 2008
2.
(Tesouro/capital)

Desenvolver projeto de modernização
das embarcações da FURG (Navio e
Lancha);
Realizar manutenção preventiva das
embarcações da FURG (Navio e
Lancha).

Meta alcançada. Foi possível a obtenção de
recursos no valor de R$ 83.092,00 que
somado agregados ao orçamento
disponibilizado para a Divisão de Frota,
permitiram a manutenção das embarcações.

Elaborar projeto de vigilância eletrônica
para a Universidade;
Promover melhorias no sistema viário
do Campus Carreiros, com a
construção de calçadas para pedestres
e quatro paradas de ônibus;
Dar continuidade ao projeto de
melhoria do sistema de iluminação
externa no Campus Carreiros;
Equipar a sala de controle da vigilância
eletrônica.
Adquirir dois microônibus para atender
a ampliação da demanda e permitir a
adequada manutenção dos atuais
veículos da FURG;
Adquirir dois veículos utilitários leves;
Adquirir um veículo de serviço e
passageiros de pequeno porte.
Equipar os prédios dos cursos de
Educação Física e Psicologia;
Definir o quantitativo de móveis para as
demais unidades;
Desenvolver o projeto básico;
Adquirir madeiras, laminados e
ferragens;
Contratar empresa para execução dos
serviços.
Adquirir 27 microcomputadores;
Adquirir 8 impressoras.

Meta parcialmente alcançada. O projeto de
vigilância eletrônica está concluído e deverá
ser licitado em 2009, incluindo todo o
equipamento previsto para a sala de
controle.
A ação 2 está em fase de conclusão, com a
construção da calçada e ciclovia, que não
estava prevista inicialmente.
A ação 3 não foi executada, devendo ser
realizada em 2009. A ação 4 é dependente
na execução da ação 1.
Meta alcançada. Foram adquiridos dois
micro ônibus, sendo um rodoviário e um
urbano, um veículo tipo Van, dois veículos
leves, dois veículos utilitários para pesquisa
de praia e uma ambulância para uso junto
ao Hospital Universitário.
Meta alcançada. Foram promovidos
diversos processos licitatórios para
confecção de mobiliário padrão FURG. Com
isso foi possível atender demandas
provenientes da expansão da FURG e da
necessidade de renovação do mobiliário
existente.
Meta alcançada. Foi possível a aquisição de
34 microcomputadores e de oito
impressoras.

38.000,00

(Convênio-MCT)

1.
2.
3.

Captar recursos;
Desenvolver o projeto de construção;
Executar a obra.

Meta alcançada. Os recursos foram obtidos
junto ao MCT. A obra está em execução,
com previsão de conclusão para o mês de
julho de 2009.

502.166,71

113

Relatório de Gestão / Exercício 2008

OBJETIVO 3 – Melhorar os sistemas de comunicação e informação da Universidade
META
111. Definir o modelo de
dados por área
administrativa, ensino,
pesquisa, extensão e
hospitalar e desenvolver os
novos sistemas. PDI
2007/2010-PROGRAMA 8.

ESTRATÉGIA
2. Estruturar, implantar e
manter atualizado um
sistema institucional de
informações acadêmicoadministrativas.

RESPONSÁVEL
CPD/Comitê de
Informática

ENVOLVIDOS

Recursos
R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

Comitê de
Informática

2.
3.
4.
5.
6.

112. Reestruturar e
melhorar a infra-estrutura
dos serviços prestados pelo
CPD. (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.
113. Desenvolver projeto
2. Estruturar, implantar e
visando à implantação do
manter atualizado um
Relatório de Atividades
sistema institucional de
Docentes (RAD), com recursos informações acadêmicoadministrativo.
de computação atualizados,
abrangendo o ensino superior 5. Estimular e implementar
e médio. (vinculado à meta nº de maneira disseminada o
111). PDI 2007/2010uso de software livre.
PROGRAMA 8.
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CPD/Comitê de
Informática

Pró-Reitorias

(Próprio/capital
FGDAU)
50.000,00

Reitoria/Pró-Reitorias

CPD/Comitê de
Informática/ CTI

7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Efetuar levantamento da situação atual Meta parcialmente alcançada. Restam
ainda etapas dos sistemas ligados a
com objetivo de desenvolvimento de
sistemas acadêmicos e administrativos pesquisa, extensão e hospital universitário.
capazes de agilizar os procedimentos
de rotina;
Definir uma proposta de modelo;
Promover reuniões com os grupos de
servidores envolvidos;
Definir um modelo;
Definir o sistema;
Projetar o sistema com a definição dos
processos e formas de aplicação;
Implantar o sistema;
Capacitar os usuários.
Retirar o serviço do computador
Meta parcialmente alcançada. A ação 5 não
central, IBM;
foi concretizada.
Capacitar os usuários;
Adquirir dois notebook;
Adquirir seis equipamentos de
climatização;
Adquirir um gerador elétrico.
Promover discussão sobre o sistema a Meta alcançada.
ser desenvolvido;
Desenvolver o sistema (etapa inicial).

Relatório de Gestão / Exercício 2008

ÁREA X – GESTÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVO 1 – Manter a dinâmica de desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico da Instituição (PPP)
META
114. Dar continuidade à
avaliação do PPP.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

AÇÕES NECESSÁRIAS

R$

PROGRAD/PROPESP/ Departamentos/
1. Promover a avaliação
permanente do PPP.
PROACE/PROPLAN
ComCurs
2. Incluir elementos do
ensino, da pesquisa e da
extensão ainda não
contemplados no PPP.
3. Desenvolver ações que
incentivem a participação da
comunidade universitária no
processo de implementação
do PPP.

1.
2.
3.

Promover a discussão no âmbito dos
Departamentos e das Pró-reitorias;
Analisar as sugestões recebidas;
Concluir os trabalhos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta não alcançada.

OBJETIVO 2 – Modernizar a estrutura funcional da Universidade
META
115. Implantar o novo
Estatuto e promover a
discussão sobre o
Regimento Geral da
Universidade.

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

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

ENVOLVIDOS
CONSUN/Departame
ntos/
ComCurs

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Promover a discussão dos temas;
Meta alcançada. Implantado o novo Estatuto
Encaminhar os resultados ao Conselho e criadas as novas Unidades Acadêmicas.
Universitário.
Mudanças estruturais iniciais já foram
implementadas (criação de outras duas PróReitorias) e já foi apresentada uma primeira
versão do Regimento Geral da Universidade
às Unidades Educacionais e Administrativas
da Universidade, acompanhada do
cronograma de discussão, devidamente
aprovado no Conselho Universitário.
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OBJETIVO 3 – Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao planejamento e desenvolvimento institucionais
META

ESTRATÉGIA

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

4. Elaborar e executar o
116. Elaborar o Plano de
Desenvolvimento do Hospital Plano de Desenvolvimento
do Hospital Universitário,
Universitário.
vinculado ao Plano de
Desenvolvimento
Institucional.
117. Dar continuidade à
5. Ampliar e aprimorar o
aplicação do Programa de
processo de avaliação
Avaliação Institucional para institucional.
o ano de 2008. PDI
2007/2010-PROGRAMA 13.

Reitoria/Direção do HU Reitoria/Hospital
Universitário/
PROPLAN

Reitoria/CPA/PROPLA
N

Pró-Reitorias

118. Desenvolver uma nova
rotina de procedimentos
administrativos e
acadêmicos. (vinculado a
meta 111) PDI 2007/2010PROGRAMA 8.

Reitoria

Pró-Reitorias/CPD/
Comitê de
Informática

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

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.
2.
3.
4.

Criar o Comitê de Planejamento;
Definir metodologia de trabalho;
Elaborar proposta;
Submeter o PDHU à aprovação do
Conselho Diretor do HU e do Conselho
Universitário.
1. Realizar Pesquisa de Satisfação sobre
as bibliotecas do NID com os discentes
da FURG;
2. Apresentar a comunidade acadêmica
os resultados da Avaliação dos
Docentes pelos Discentes – 2007;
3. Elaborar os relatórios das Avaliações
dos Docentes pelos Discentes – 2006 e
2007;
4. Realizar a Avaliação dos Docentes
pelos Discentes – 2008;
5. Desenvolver projeto de pesquisa a
partir dos resultados das Avaliações
dos Docentes pelos Discentes – 2005,
2006 e 2007;
6. Dar continuidade ao processo de AutoAvaliação Institucional;
7. Promover junto com a CPA um Curso
de Capacitação em “Auto-Avaliação
Institucional”,
para
seus
novos
membros e comunidade em geral;
8. Acompanhar a nova CPA na criação de
um “Programa de Auto-Avaliação
Institucional da FURG”;
9. Acompanhar
os
processos
de
Avaliação Externa dos Cursos de
Graduação;
10. Receber os avaliadores do MEC para
Avaliação Externa Institucional;
11. Realizar a Meta Avaliação a partir do
relatório
da
Avaliação
Externa
Institucional.
1.
2.
3.

4.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta parcialmente alcançada.
A ação 1 foi desenvolvida com a emissão
de portaria criando o Comitê, no momento o
grupo está em fase de definição de
metodologia para elaboração da proposta.
Meta parcialmente alcançada.
As ações 1, 2, 3, 4, 6 e 8 foram alcançadas
e as 5, 7, 10 e 11 não foram desenvolvidas.
Entre as atividades desenvolvidas pela
Secretaria de Avaliação Institucional,
destacam-se a realização da “Pesquisa de
Satisfação junto ao NID”, que teve como
público-alvo o corpo discente e a realização,
no 2° semestre, do processo de Avaliação
Docente pelo Discente, atividade que integra
o calendário de ações de caráter
permanente desenvolvidas pela SAI.

Meta não alcançada.
Nomear um grupo de trabalho;
Promover estudo das melhorias
necessárias nas rotinas administrativas
e acadêmicas;
Desenvolver sistemas informatizados
que atendam as áreas de graduação,
pós-graduação, administrativas e do
planejamento;
Capacitar pessoal para uso das novas
ferramentas de trabalho.

Relatório de Gestão / Exercício 2008
119. Criar o Fórum de
Administração da FURG.

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

Reitoria

Pró-Reitorias/Órgãos
Suplementares/Depa
rtamentos/ ComCurs

1.

120. Adequar a estrutura e
funcionamento do Complexo
de Museus à legislação
pertinente.

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

Reitoria

PróReitorias/Departame
ntos/ ComCurs

1.
2.

3.

Promover reuniões semestrais de
trabalho com Pró-Reitores,
Superintendentes, Diretores de Órgãos
Suplementares, Chefes de
Departamentos, Coordenadores de
Cursos e demais ocupantes de cargos
com CD e FG.
Estudar mecanismos para que os
museus da FURG passem a fazer
parte de uma única estrutura;
Promover as adequações que
contemplem as diretrizes de
funcionamento exigidas pela legislação
vigente (cadastro nos Sistemas
Estadual e Nacional de Museus,
Regimento Interno, Plano Museológico
Específico etc...);
Garantir o desenvolvimento de
atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Meta alcançada. Foi realizada a primeira
reunião do Fórum da Administração, onde
diversos dirigentes reuniram-se para pensar
e planejar a FURG para os próximos 5 anos.
Ficou acordada uma nova reunião para o
próximo ano.
Meta não alcançada.

OBJETIVO 5 – Qualificar a imagem institucional
META

ESTRATÉGIA

121. Elaborar um programa 1. Criar um programa de
de marketing.
marketing institucional.

RESPONSÁVEL
Reitoria

ENVOLVIDOS

(R$)

Pró-Reitorias

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

(Tesouro)

2.
3.
4.

122. Modernizar a estrutura 2. Ampliar a atuação dos
de funcionamento da Rádio órgãos de comunicação da
e TV.
Universidade.

PROACE

FURG TV/ Rádio
Universidade/
PROPLAN/Reitoria/
TVE-RS/STV

1.
(Tesouro)

2.

3.
(Captar recursos) 4.
5.
123. Fortalecer a política de 2. Ampliar a atuação dos
comunicação social na
órgãos de comunicação da
Instituição.
Universidade.

Reitoria

PROACE/CPD

1.
2.

Desenvolver um projeto de marketing
da Instituição;
Adequar espaço físico junto à Reitoria;
Definir estratégias de produtos e
serviços;
Registrar a marca (símbolo e sigla) da
Universidade.
Dar continuidade ao processo de
recuperação do sistema de
transmissão da RÁDIO FURG;
Implantar um sinal da FURG TV,via
Internet;
Manter e atualizar a página da Rádio;
Modernizar os equipamentos de
informática da TV e Rádio;
Propiciar infra-estrutura adequada ao
bom funcionamento da RÁDIO FURG.
Manter a constante atualização da
página eletrônica da FURG;
Acompanhar e divulgar os eventos em
que a FURG se faz representar.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta não alcançada.

Meta parcialmente alcançada.
Metas 4 e 5 estão em andamento.

Meta parcialmente alcançada. A página da
FURG está sendo atualizada pela
Assessoria de Comunicação Social. Ainda
falta um controle mais efetivo dos eventos
em que FURG participa.
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OBJETIVO 6 – Desenvolver projetos de grande vulto orientados para o desenvolvimento institucional e regional
META

ESTRATÉGIA

124. Elaborar projetos para 1. Consolidar o CIDEC-SUL
atuação do CIDEC-Sul.
– Centro Integrado de
Desenvolvimento Costeiro e
Oceânico.

RESPONSÁVEL
Reitoria/Pró-Reitorias

ENVOLVIDOS

R$

AÇÕES NECESSÁRIAS
1.

Comitê
Científico/Departame
ntos

2.

3.
4.
125. Elaborar o projeto do
Oceanário Brasil. (Etapa 2).

5. Projetar e construir o
Reitoria
Oceanário Brasil – um
Complexo Educacional,
Científico Tecnológico e de
Desenvolvimento Turístico do
Sul do Brasil.
Reitoria
126. Consolidar o Pólo Sul 2. Implementar ações para
da Amazônia Azul. (Etapa consolidar e fortalecer o Pólo
2).
Sul da Amazônia Azul.

Pró-Reitorias

(Convênio)
3.148.000,00
(Captar recursos)

Pró-Reitorias/
Departamentos/
Parceiros externos

(Convênio)
299.981,00

127. Desenvolver
iniciativas para o
funcionamento do Centro de
Convívio dos Meninos do
Mar (CCMMAR).PDI
2007/2010-PROGRAMA 10.
128. Desenvolver iniciativas
para o funcionamento do
Centro de Convívio dos
Meninos do Mar
(CCMMAR).PDI 2007/2010PROGRAMA 10.
129. Executar a primeira
etapa do Plano de Expansão
da FURG REUNI.

4. Consolidar o CC Mar –
Centro de Convívio dos
Meninos do Mar.

Reitoria/MOFURG

Pró-Reitorias

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4. Consolidar o CC Mar –
Centro de Convívio dos
Meninos do Mar.

Reitoria/MOFURG

Pró-Reitorias

4.
5.
6.

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

Reitoria

Pró-Reitorias/
Departamentos/
ComCurs

1.

(Convênio/
REUNI)
6.064.031,57

2.
3.
4.
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Criar e implantar a estrutura
organizacional do CIDEC-Sul;
Buscar recursos financeiros para
ampliação do prédio do CIDEC-Sul e
aquisição de equipamentos
necessários para as suas ações;
Definir temas prioritários para atuação
do CIDEC-Sul;
Elaborar projetos multidisciplinares
para atuação do CIDEC-Sul.
Implementar parcerias estratégicas
com os poderes públicos em nível
municipal, estadual e federal;
Desenvolver o projeto geral de
concepção e construções;
Obter financiamento.
Ampliar o leque de parcerias;
Estabelecer protocolos de parcerias;
Confeccionar série de painéis para
exposição nas escolas;
Preparar calendário de atividades do
Ano Polar Internacional;
Realizar eventos científicos;
Preparar projetos para captação de
recursos.
Montar a estrutura de funcionamento
com parcerias estratégicas;
Selecionar o pessoal para trabalhar
junto ao Centro;
Aprovar estrutura de funcionamento no
CONSUN.
Montar a estrutura de funcionamento
com parcerias estratégicas;
Selecionar o pessoal para trabalhar
junto ao Centro;
Aprovar estrutura de funcionamento no
CONSUN.
Oferecer no segundo semestre os
cursos de Arquivologia – Bacharelado,
Arqueologia Bacharelado, Matemática
Aplicada – Bacharelado e Tecnologia
em Analise de Desenvolvimento de
Sistemas – Tecnólogo, num total de
170 vagas;
Contratar Docentes e TécnicoAdministrativos em Educação;
Oferecer bolsas aos alunos de pósgraduação e professores visitantes;
Consolidar a infra-estrutura física, com
a execução de obras e aquisição de
equipamentos previstas para o ano de
2008.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta parcialmente alcançada. O CIDECSUL foi utilizado ao longo de 2008 para
realização de encontros, seminários,
congressos, etc.... Foram adquiridos
equipamentos e mobiliários para as salas
de conferências. A definição de temas
prioritários para a atuação está em
andamento, assim como a elaboração de
projetos multidisciplinares.
Meta parcialmente alcançada. Processo
para liberação da área está em tramitação
na Secretaria do Patrimônio da União.

Meta parcialmente alcançada. Está em
andamento a estruturação da sala, onde
funcionará o Pólo Sul da Amazônia Azul,
com aquisição de equipamentos e
mobiliários, o que facilitará a efetivação de
ações visando a consolidação do Pólo
através de parcerias. Está sendo
organizado o 1º Congresso Nacional da
Amazônia Azul.
Meta alcançada. O CCMAR foi inaugurado
em 20.08.2008 e está em pleno
funcionamento. Diversos cursos
profissionalizantes estão sendo oferecidos.
Meta alcançada. O CCMAR foi inaugurado
em 20.08.2008 e está em pleno
funcionamento. Diversos cursos
profissionalizantes estão sendo oferecidos.
Meta parcialmente alcançada. Foram
criados os cursos previstos no Reuni, com
a ampliação de 170 vagas. Foram
contratados parte dos docentes e técnicoadministrativos em educação que estavam
previstos para 2008..
Foram oferecidas 12 bolsas de pós –
graduação. As obras de infra-estrutura
estão em pleno andamento.
Todos os equipamentos previstos foram
adquiridos.
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XI – PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
Denominação

Metas incluidas

1 – Programa de Apoio à Publicação de Periódicos

36

2 – Programa de Apoio Estudantil

11, 12, 13, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

3 – Programa de Acolhimento e Recepção aos Novos Estudantes

69

4 – Programa de Gestão do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE)

83

5 – Programa de Formação Continuada na área Pedagógica (PROFOCAP)

9, 85, 31

6 – Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico

88

7 – Programa de Atualização Tecnológica em Informática

109

8 – Programa de Modernização e Informatização de Processos nas Áreas
de Gestão Acadêmica e Administrativa
9 – Programa de Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura
Acadêmica e Administrativa

7, 19, 35, 50, 111, 112, 113, 118
6, 8, 103, 104

10 – Programa de Adequação e Ampliação dos Espaços Físicos

29, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 127

11 – Programa de Segurança Pessoal e Patrimonial

106

12 – Programa de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades Especiais

96

13 – Programa de Avaliação Institucional

117

14 – Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários

37
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Distribuição dos Recursos Destinados ao Plano de Ação 2008
Número da Meta

Valor em Custeio (R$)

6

20.000,00

Valor em Capital (R$)

8

42.000,00

36

40.000,00

100

70.000,00

104

150.000,00

106

60.000,00

107

70.000,00

108

60.000,00

109

38.000,00

Total

250.000,00

300.000,00

Distribuição dos Recursos do FGDAU
Número da Meta

Valor (R$)

6

22.000,00

36

28.000,00

88

18.000,00

106

80.000,00

112

50.000,00

Total

188.000,00

Resumo dos Resultados Alcançados

Total

Metas alcançadas

68

Metas parcialmente alcançadas

50

Metas não alcançadas

11
Total

120
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9.2 – Avaliação dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação
Graduação
Com referência às avaliações das condições de oferta dos cursos de graduação, têm sido
satisfatórias, embora sejam apontados nas avaliações específicas de todos os cursos problemas de
infra-estrutura, de pessoal docente (especificamente professores substitutos), pessoal técnico
administrativo, em laboratórios e, especialmente, de acervo em todas as bibliotecas da Instituição.
A tabela 15 apresenta a avaliação dos cursos de graduação no ano de 2003 ainda pelo
formato do Provão e nos anos de 2004 a 2008 pelo ENADE.
TABELA 15 – Conceitos Cursos de Graduação – Exame Nacional de Cursos – PROVÃO até
2003 e ENADE
CURSO

PROVÃO
2003

Administração
Biblioteconomia
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia de Alimentos
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Civil Empresarial
Engenharia Mecânica Empresarial
Física
Geografia
História
Letras
Matemática
Medicina
Pedagogia
Química
Conceitos divulgados em 2008.

ENADE
2004

2005

A
4

2008

**
4
3
4
2*
4*

5
3
3
4
3
4

A
C
C

A
B
A
A
A
C
A
E

2007

5
4

A
B
B
A
B

2006

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

3
4
5
4
4

4*
4
3

**
**

** Avaliados em 2008, sem conceito divulgado..
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Pós-graduação
No ano de 2008 foi realizada pela CAPES a avaliação dos Programas de Pós-graduação com
base nos dados de 2007, constituindo-se a primeira dentro da avaliação trienal 2007-2009. Ainda
não foi divulgado o resultado final desta avaliação.
Os quinze programas de pós-graduação da FURG em nível de mestrado e doutorado,
descritos a seguir na tabela 16, foram aprovados com nota igual ou superior a 3, o que os credencia
como sendo de qualidade, autorizando seu funcionamento nos próximos dois anos e garantindo a
validade dos diplomas.
TABELA 16 – Conceitos dos cursos de pós-graduação – Avaliação CAPES
PROGRAMAS

CONCEITO

Aqüicultura – mestrado e doutorado

4

Biologia de Ambientes Aquáticos e Continentais – mestrado

4

Ciências da Saúde – mestrado

3

Ciências Fisiológicas – Fisiol. Animal Comparada – mestrado e doutorado

4

Enfermagem – mestrado

3

Educação Ambiental – mestrado e doutorado

4

Engenharia e Ciência de Alimentos – mestrado e doutorado

4

Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde – mestrado e doutorado

4

Engenharia Oceânica – mestrado

3

Geografia – mestrado

3

Letras: História da Literatura – mestrado

4

Modelagem Computacional – mestrado

3

Oceanografia Biológica – mestrado e doutorado

4

Oceanografia Física, Química e Geológica – mestrado e doutorado

4

Química Tecnológica e Ambiental – mestrado

3

9.3 Avaliação da Gestão 2008
Visando a uma melhor apresentação e visualização, os itens abaixo estão estruturados
segundo a metodologia de apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2007/2010 e
Plano de Ação 2008.
9.3.1 Ensino de Graduação
 Foram realizados ou estão em andamento 63 projetos de ensino, com o envolvimento
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dos 18 Departamentos da Instituição.
 A PROGRAD, em conjunto com as outras Pró-Reitorias, trabalhou também com as
Comissões de Curso e os Departamentos, visando à criação de novos cursos e a
ampliação das vagas para a graduação, no âmbito do projeto da FURG para o REUNI. O
projeto encaminhado ao MEC em 2007 prevê a ampliação de vagas nos cursos existentes
e a criação de novos cursos de graduação, conforme quadro a seguir:
CURSOS
Administração – Hab. Empresas
Artes Visuais – Licenciatura
Biblioteconomia
Ciências Biológicas – Bac.
Ciências Biológicas - Lic.
Ciências Contábeis – D
Ciências Contábeis – N
Ciências Econômicas
Direito – D
Direito – N
Educação Física – Licenciatura
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Civil Empresarial
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Computação
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica Empresarial
Engenharia Química
Física – Lic. E Bach.
Geografia – Bacharelado
Geografia – Licenciatura
História – Bacharelado
História – Licenciatura
Letras – Português
Letras – Português/Espanhol – D
Letras – Português/Espanhol – N
Letras – Português/Francês
Letras – Português/Inglês
Matemática – Licenciatura
Medicina
Oceanologia
Pedagogia – Licenciatura – D
Pedagogia – Licenciatura – N
Psicologia
Química – Licenciatura
Arqueologia
Arquivologia
Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado
Engenharia Agroindustrial
Engenharia de Automação
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
História – Licenciatura (Binacional)
Matemática Industrial – Bacharelado
Química Tecnológica – Bacharelado
Sistemas de Informação – Bacharelado

VAGAS / ANO

2006
55
30
35
20
20
20
50
50
30
60
30
50
50
25
50
30
50
25
50
40
25
25
22
25
50
25
25
25
25
40
66
40
45
45
25

2007
55
30
40
20
20
30
50
50
33
66
30
50
50
25
50
35
50
25
50
40
25
25
22
25
50
25
25
25
25
40
66
40
45
45
35
25

2008
55
36
40
20
20
30
50
50
33
66
30
50
50
25
50
40
50
25
50
40
25
25
23
27
50
25
25
25
25
40
66
40
45
45
35
25
40
40

40

2009
80
0
40
25
25
0
100
80
35
70
30
50
60
35
50
50
60
35
50
60
25
25
40
27
50
25
25
25
25
40
70
40
45
45
35
25
40
40
50
100
40
30
40
40

2010
100
0
40
40
40
0
100
90
35
70
30
55
60
35
50
50
60
35
50
70
25
25
40
27
50
25
25
25
25
40
70
40
45
45
35
25
40
40
50
100
40
50
30
40
50
40

2011
100
0
40
40
40
0
100
100
35
70
30
60
75
50
50
50
75
50
50
80
25
25
40
27
50
25
25
25
25
40
70
40
45
45
35
25
40
40
50
100
40
50
30
40
50
40

2012
100
0
40
40
40
0
100
100
35
70
30
60
75
50
50
50
75
50
50
80
25
25
40
27
50
25
25
25
25
40
70
40
45
45
35
25
40
40
50
100
40
50
30
40
50
40

2017
100
0
40
40
40
0
100
100
35
70
30
60
75
50
50
50
75
50
50
80
25
25
40
27
50
25
25
25
25
40
70
40
45
45
35
25
40
40
50
100
40
50
30
40
50
40
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Continuação
CURSOS

VAGAS / ANO

2006

2007

Tecnologia em Análise e Desenvolv. de Sistemas (CTI)
Tecnologia em Eficiência Energét. Em Edificações (CTI)
Tecnologia em Fabricação Mecânica
Tecnologia em Gestão Ambiental
Tecnologia em Materiais de Construção
Tecnologia em Pesca
Tecnologia em Refrigeração e Ar Condicionado (CTI)
Tecnologia em Toxicologia
TOTAL

1278
2006

1342
2007

2008
50

1526
2008

2009
50
60

50
24
2066
2009

2010
50
60
40
30
40
30
50
24
2381
2010

2011
50
60
40
30
40
30
50
24
2466
2011

2012
50
60
40
30
40
30
50
24
2466
2012

2017
50
60
40
30
40
30
50
24
2466
2017

Todos os compromissos constantes na proposta REUNI estão sendo cumpridos; os
processos de seleção de 2008 e 2009 contemplam o aumento de vagas e o oferecimento de novos
cursos de graduação.
 A Comissão Permanente do Vestibular (COPERVE) realizou de 08/09 a 10/09 a “12ª
Semana Aberta da FURG”, contando com a participação de aproximadamente 1800
pessoas que foram buscar informações sobre os cursos de graduação. Estas atividades
têm a finalidade de abrir as portas da Universidade para a comunidade, em especial para
o candidato; proporcionar uma visão geral sobre os cursos de graduação e sobre as
atividades de pesquisa, de ensino e de extensão da Universidade e estreitar os laços entre
a Universidade e as escolas de Ensino Médio.
 O convênio, firmando em 2004, para o desenvolvimento do Programa de Formação de
Professores Leigos – Curso de Pedagogia Anos Iniciais possibilitou a abertura de 84
vagas para o Curso de Pedagogia Anos Iniciais, oferecido para professores sem
formação de Ensino Superior, nos municípios de Santo Antônio da Patrulha. O referido
curso foi concluído no segundo semestre de 2008, graduando 65 alunos. .
 Neste ano a PROGRAD, através da Comissão Permanente do Vestibular – COPERVE,
planejou, organizou e realizou dois Processos Seletivos: o Processo Seletivo 2008 de
Inverno, de 08/07/08 a 10/07/08, e o Processo Seletivo 2009, realizado de 09/12/08 a
11/12/08.
 O Processo Seletivo 2008, de Inverno disponibilizou 170 vagas, distribuídas entre quatro
cursos de Graduação: Arqueologia, Arquivologia, Matemática Aplicada e Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O número total de inscritos para o
Processo Seletivo foi de 785 candidatos.
 O Processo Seletivo 2009 disponibilizou 2056 vagas, distribuídas entre 46 cursos de
graduação. O número total de inscritos foi de 10.817 candidatos e, dentre os 46 cursos, 8
foram oferecidos pela primeira vez totalizando 364 vagas somente para novos cursos
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neste processo. O Processo Seletivo realizou-se em Rio Grande e, paralelamente, no
Campus de Santo Antônio da Patrulha, onde foram oferecidos os cursos de Engenharia
Agroindustrial – Indústrias Alimentícias e Engenharia Agroindustrial – Agroquímica.
 Foram oferecidos, no processo seletivo 2009, oito novos cursos presenciais de
graduação: Artes Visuais, Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias,
Engenharia Agroindustrial Agroquímica, Engenharia de Automação, Sistemas de
Informação, Tecnologia em Eficiência Energética em Edificações, Tecnologia em
Refrigeração e Climatização e Tecnologia em Toxicologia.
 Ações junto às Comissões de Curso garantiram, já para o processo seletivo 2009, um
aumento de 202 vagas distribuídas em 15 cursos já existentes:
Curso

2008

2009

Administração

55

80

25

Ciências Biológicas – Bacharelado

20

25

05

Ciências Biológicas – Licenciatura

20

25

05

Ciências Contábeis

80

100

20

Ciências Econômicas

50

100

50

Direito – Diurno

33

35

02

Direito – Noturno

66

70

04

Engenharia Civil

50

60

10

Engenharia Civil Empresarial

25

35

10

Engenharia de Computação

40

50

10

Engenharia Mecânica

50

60

10

Engenharia Mecânica Empresarial

25

35

10

Física- Bacharelado e Licenciatura

40

60

20

História – Bacharelado

23

40

17

Medicina

66

70

04

Total

Novas vagas

202

 Considerando as avaliações realizadas nos cursos de graduação, tanto no que se refere
àquelas realizadas pelo MEC quanto à avaliação institucional realizada na FURG, a
PROGRAD, em conjunto com a PROPLAN e a PROAD, tem realizado melhorias no
acervo de livros para atender as demandas dos cursos; nos laboratórios de ensino,
visando qualificar o desenvolvimento das atividades; na infraestrutura das salas de aula,
com a compra de novas cadeiras, iluminação adequaada e colocação de multimídias.
Além disso, promoveu a formação continuada dos professores e acompanhou a revisão e
as alterações curriculares nos projetos pedagógicos dos cursos.
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9.3.2 Ensino de Pós-graduação
 Este ano teve o início do funcionamento de mais um Programa de Pós-Graduação com
curso de mestrado e doutorado: Educação em Ciências: Química da vida e Saúde. O
Programa é uma associação com mais 2 universidades, a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e Universidade Federal de Santa Maria e foi aprovado pela CAPES em
2007.
 Este ano foi aprovado pela CAPES o doutorado em Enfermagem (aprovado pelo
COEPE em dezembro 2008 com seu início previsto para março de 2009).
 No ano de 2008 foram criados 3 novos cursos de especialização, todos na modalidade a
distância: Mídias na Educação; Matemática e Rio Grande do Sul: Sociedade,
Política e Cultura.
 Aprovado junto ao Ministério da Saúde um projeto de apoio a Residência em Saúde da
Família com a oferta de bolsa para 2 novos estudantes e para os tutores da rede
municipal de saúde.
9.3.3 Ensino Médio e Profissionalizante
 O Teste de Classificação do CTI ofereceu 407 vagas presenciais: 120 vagas para
Educação Profissional Integrado ao Ensino Médio, 60 vagas para Educação Profissional
Integrado ao Ensino Médio na modalidade Ensino de Jovens e Adultos e 225 para o
Ensino Profissional subseqüente. Foram oferecidas ainda 150 vagas na modalidade
EAD, 50 para cada pólo: Canguçu, Santo Antonio da Patrulha e São Lourenço do Sul.
 Neste ano foram realizadas simultaneamente e de forma integrada, no período de 28 a
31/10, as semanas acadêmicas dos diversos cursos do CTI: Geomática; Projetos e
Instalações Elétricas; e Enfermagem, com grande participação dos alunos, professores e
profissionais da área. Durante este período foram realizadas atividades culturais, visitas,
oficinas, palestras técnicas e mini-cursos.
 No ano de 2008, dentro do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás (PROMINP), o CTI executou 4 turmas de 3 cursos de qualificação profissional:
Instrumentista de Sistemas (1 turma); Instrumentista Montador (2 turmas); Eletricista
Montador (1 turma). Durante o ano de 2008 foram qualificados 74 profissionais para o
mercado de trabalho da região.
 Estão em andamento diversos projetos e programas com o envolvimento dos cursos do
CTI, Unidades da FURG e outros órgãos públicos; Projeto Vida Saudável; Projeto
Verificação de Pressão Arterial; Campanha contra a Hipertensão e Fumo; Campanha de
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Vacinação contra a Rubéola; Projeto MUB – Mapa Urbano Básico e Projeto AIMCOSTA.
 O Colégio Técnico Industrial Professor Mario Alquati ofereceu, a partir de setembro de
2008, o “Curso Encontros Dialógicos com o PROEJA” (Programa de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos). A organização e realização do curso ocorreram com a participação do Núcleo
de Educação a Distância – NEAD/ CTI e do Núcleo de Estudos de Educação de Jovens e
Adultos – NEEJA/FURG. O CTI/FURG promoveu o curso ao aderir à Chamada Pública
nº 01/2008 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério
da Educação (MEC). O Curso com 132 horas está sendo oferecido a educadores que
atuam ou atuarão no PROEJA. Programado para ocorrer em 4 módulos, na modalidade
semipresencial, com encontros presenciais nas quartas-feiras à noite, o curso já finalizou
o módulo I, estando o módulo II em andamento. O principal objetivo do curso é
fortalecer o PROEJA nas instituições envolvidas, bem como oportunizar um
espaço/tempo de formação continuada para os educadores. Foram oferecidas 50 vagas a
educadores (professores, gestores ou técnico-administrativos) vinculados ao PROEJA.
Os participantes, num total de 41 inscritos, abrangem educadores do CTI, da rede
estadual e municipal do Rio Grande, bem como educadores de Pelotas. A equipe que
ministra o Curso é formada por sete educadores e um bolsista, que atuam juntos e
assumem-se também em processo de formação continuada.
 O CTI participará do REUNI com o oferecimento de três cursos de tecnologia:
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnólogo em Eficiência
Energética em Edificações e Tecnólogo de Refrigeração e Ar Condicionado. Os cursos
terão o ingresso de 80 alunos por semestre.
 O Núcleo de Ensino a Distância (NEAD) do CTI, em 2008, atendeu 749 alunos, no
estado de Santa Catarina, participantes do Programa de Formação Continuada Mídias na
Educação, promovido pela FURG em parceria com a Secretaria de Educação a Distância
(SEED/MEC), sendo que 500 estão matriculados no Ciclo Básico (Extensão) e 249 no
Ciclo Intermediário (Aperfeiçoamento). Os pólos atendidos são: Florianópolis (150
vagas Ciclo Básico e 78 no Ciclo Intermediário); Chapecó (100 vagas no Ciclo Básico, e
50 no Ciclo Intermediário); Joinville (84 vagas no Ciclo Intermediário); Caçador (47
vagas no Ciclo Intermediário); Blumenau (100 vagas- Ciclo Básico) Tubarão (100
vagas- Ciclo Básico) e Lages (50 vagas- Ciclo Básico). O NEAD também está atendendo
32 alunos (17 do pólo Rio Grande e 15 do pólo SC) da primeira pós-graduação do Brasil
em Mídias na Educação, promovido pela FURG em parceria com a Secretaria de
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Educação a Distância (SEED/MEC), curso gratuito voltado para docentes da rede
pública de Ensino Fundamental e Médio. Em dezembro de 2008 o NEAD realizou o
processo de seleção para a implantação do Curso de Informática do no âmbito do
Programa Escola Técnica Aberta do Brasil – E-TEC BRASIL. Foram ofertadas 150
vagas, atendendo aos pólos de Santo Antônio da Patrulha (50 vagas), Canguçu (50
vagas) e São Lourenço (50 vagas), sendo todos no estado do Rio Grande do Sul.
9.3.4. Outras Modalidades de Ensino
 No decorrer do ano de 2008, no âmbito do Sistema UAB, deu-se continuidade às
atividades necessárias ao bom andamento dos cursos de graduação e pós-graduação
ofertados na modalidade EaD – dois cursos de graduação – Licenciatura em Pedagogia e
Bacharelado em Administração e três cursos de pós-graduação Lato Sensu – Tecnologias
da Informação e Comunicação na Educação, Educação Ambiental e Aplicações para
WEB – abrangendo os pólos de São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, São
Lourenço do Sul, Mostardas e Santo Antônio da Patrulha. Tais atividades envolveram
cerca de 40 docentes a cada semestre, os quais integram gradualmente os cursos em
distintos momentos do ano. Em virtude desse fato, torna-se indispensável capacitar o
corpo docente para a atuação na EaD, uma vez que os mesmos têm sua formação
eminentemente na educação presencial. Para tanto, no decorrer do ano, foram realizadas
diversas oficinas, sendo a maioria constante nos dois ciclos de oficinas permanentes,
abrangendo a participação de professores e tutores que atuam com a educação a distância
na FURG. Essa iniciativa teve o objetivo de mostrar as mais diversas possibilidades na
utilização das ferramentas digitais. Também foram realizadas duas capacitações fora da
sede, as quais abrangeram a participação de professores, tutores presenciais e a distância
e coordenadores de pólos.
 Criada pelo Conselho Universitário, em virtude da implementação dos cursos de
graduação a distância na FURG, a Secretaria Geral de Educação a Distância tem a
atribuição específica de gestão administrativa e pedagógica das atividades de EaD na
Instituição, promovendo as condições necessárias à implementação das ações da FURG
em Programas e Projetos da área. Com funções de coordenar as atividades de EaD;
propiciar, aos professores envolvidos um espaço para discussão, reflexão e
desenvolvimento de ações voltadas a EaD; dar suporte administrativo, pedagógico e
técnico às ações de EaD; implementar políticas de EaD, essa Secretaria, em 2008, veio
agilizar, otimizar e qualificar a execução das ações na referida modalidade de ensino na
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FURG. Além disso, apoiou e orientou a criação de novos cursos de EaD e com sua
equipe estuda nova oferta dos cursos de graduação já existentes.
9.3.5. Pesquisa
 Foram realizados ou estão em andamento 538 projetos de pesquisa, com o
envolvimento dos 18 Departamentos.
 A Instituição tem incentivado a participação dos pesquisadores em diferentes editais de
fomento de várias agências, em pesquisas nas diferentes áreas de conhecimento para que
sua participação, tanto no cenário regional quanto nacional, seja garantida. Como
exemplos dessas participações neste ano destaca-se o início dos projetos “Estudo de
Tecnologias para a Conversão de Energia das Ondas do Mar em Energia Elétrica
na Costa do RS(EONDAS-RS)” em convênio com a Petrobrás e “Consolidação e
Desenvolvimento do Pólo Naval em Rio Grande” em convênio com a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, e aprovação pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia do projeto “Instituto de Ciência e Tecnologia em Toxicologia
Aquática” dentro do edital dos Instituto de Ciência e Tecnologia do CNPq/MCT .
 Foi criado este ano através da Portaria 821/2008 da reitoria o Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT). O Núcleo está formado por Coordenador, secretário e um conselho
composto por mais 5 servidores. O grupo realizou visitas a outras Universidades que já
possuem um órgão semelhante para acertar colaborações e elaborou a minuta da
proposta de política da FURG na área de propriedade intelectual e inovação tecnológica
a ser submetida ao CONSUN.
 Aprovação do projeto CIDEC-Sul 4 (Edital CT-INFRA) – Foi aprovado este ano mais
uma etapa do projeto de consolidação do Centro Integrado de Desenvolvimento do
Ecossistema Costeiro Sul junto ao edital CT-INFRA da FINEP no valor de R$
1.994.000,00. O projeto permitirá que a FURG amplie sua capacidade de realizações de
projetos multidisciplinares que visem ao desenvolvimento sustentável da região sul do
Rio Grande do Sul.
 O Projeto RH para a Amazônia Azul: A Experiência Embarcada,

submetido

em 2006 a quatro Ministérios e aprovado pela Secretaria Especial de Aqüicultura e
Pesca, permitiu à FURG em 2007 e em 2008, a condição de embarcar alunos de
Oceanografia de outras Universidades em cruzeiros de pesquisa.

129

Relatório de Gestão / Exercício 2008

9.3.6. Extensão
 Foram registrados na extensão 471 projetos envolvendo os 18 Departamentos e outras
unidades da FURG, nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos, educação,
meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. Os mesmos se desenvolveram por meio de
cursos presenciais e a distância (iniciação, capacitação, qualificação, atualização,
educação continuada/aperfeiçoamento), mini-cursos, oficinas, assessorias, ciclo de
palestras, seminários e outros, com a participação de 1.703 docentes, 2.060 estudantes de
graduação, 336 estudantes de pós-graduação, 83 servidores técnico-administrativos em
educação e 432 pessoas de outras instituições e da comunidade, atendendo a um público
de 343.745 pessoas.
 Atividades da Superintendência de Extensão – SUPEXT – durante o ano de 2008:
Atividades Executadas pela Extensão em 2008
Presencial

Semi Presencial

À distância

Matriculados/
Concluintes

Carga
Horária

Iniciação

123

-

-

6.865

6.869

Capacitação/ Qualificação

110

-

-

2.309

8.330

Atualização/ Educ. Continuada

51

-

-

2.456

3.775

Aperfeiçoamento

31

-

-

1.632

1.529

Oficinas/ Mini-Cursos

141

-

-

2.956

1.725

Assessorias

74

-

-

817

6.258

Ciclo de Palestras

199

-

-

3.789

617

Jornadas/ Mesa Redonda/
Comunicação/ Seminário/ Simpósio

190

-

-

12.133

1.469

26.254

-

-

131.458

52.169

27.173

-

-

163.415

72.672

Tipo de Atividade

Outros
TOTAL

Cursos de Extensão Ministrados em 2008
Número de cursos
Tipo/Nível do curso

Número de alunos

Presencial

Semi-Presencial

À Distância

Matriculados

Concluintes

Iniciação

123

-

-

6.865

6.865

Capacitação/ Qualificação

110

-

-

2.309

2.309

Atualização/ Educ.
Continuada

51

-

-

2.456

3.775

Aperfeiçoamento

31

-

-

1.632

1.632

315

-

-

13.262

13.262

TOTAL
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Pessoas envolvidas na organização de cursos de extensão em 2008
Da própria IES

De
Outras

Da

Docentes

Alunos
Graduação

Alunos
PósGraduação

Servidores

Iniciação

86

333

17

51

25

39

Capacitação/ Qualificação

73

139

08

14

16

12

Atualização/ Educ.
Continuada

58

143

21

13

07

35

Aperfeiçoamento

21

34

01

05

11

20

238

649

47

83

59

106

Tipo/Nível de curso

TOTAL

Número de Docentes, Alunos de
extensão e carga horária total
Envolvidos

IES

Comunidade

Graduação e Pós-Graduação envolvidos em curso de

Número de Envolvidos

Carga-Horária

Docentes

1.703

61.676

Alunos de Graduação

2.060

170.090

336

23.451

Alunos de Pós-Graduação

 Na área de Comunicação destacamos o projeto de Qualificação da Imagem
Institucional que abrange as mídias de TV, Rádio, Jornal e WEBSITE, o que nos
permitiu realizar uma ampla reestruturação organizacional da FURG TV, com início em
2006, a revisão da missão e reestruturação da grade de programação da Rádio
Universidade com o propósito de tornar tais veículos espaços efetivos de educação e
integração comunitária. Para tanto, foram realizadas reformas nos espaços físicos,
compra de novos equipamentos, mudanças e melhoria na infra–estrutura desses veículos
e na organização e estruturação de novos programas, assim como a contratação de
servidores, jornalista e operador de câmera, com a finalidade de qualificar os serviços.
A nova programação da Rádio entrou no ar no primeiro trimestre de 2008. Com relação
ao WEBSITE foi criada uma nova página para Rádio.
 No período de 25 de janeiro a 03 de fevereiro foi realizada a 35ª Feira do Livro –
“Leitura: Um Mundo de Magia e Imaginação” tendo como Patrono o cartunista Renato
Canini. Durante os seus 10 dias de realização recebeu um público variado, composto por
jovens, adultos, idosos e crianças que deram um brilho todo especial ao evento.
Oferecendo uma programação diversificada, cumpriu com seu propósito de valorizar a
cultura e promover a difusão da literatura e das artes, em um espaço que integrou a
comunidade universitária, a população local, os turistas que estavam no Balneário
Cassino e proporcionou momentos de lazer, entretenimento e acesso à cultura e ao
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conhecimento nas mais variadas áreas. A programação cultural contou com
apresentações de dança, shows musicais, exposições e sessões de autógrafos, além da
realização de oficina de literatura, ilustração para livros infantis, confecção de livro de
pano, teatro de bonecos, circo e poesia. A Feira recebeu cerca de 100.000 visitantes,
lançou 55 obras nas sessões diárias de autógrafos e comercializou 33.225 livros nos 38
estandes de livreiros.
 A Geribanda – Movimento de Arte e Cultura na FURG, realizada de 22 a 25 de
outubro, foi uma ação da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis –
PROACE – da Universidade Federal do Rio Grande, através do NÚCLEO ARTÍSTICOCULTURAL – NAC – e da Superintendência de Extensão – SUPEXT – em parceria
com o Ponto de Cultura ArtEstação e o Núcleo de Estudos em Arte – NEA –, que visa
criar na Universidade um espaço que se caracterize como uma interface desta com a
comunidade, para a expressão da produção artística e cultural local, regional, nacional e
internacional, livre de pré-conceitos que determinem padrões estéticos, valorizando o
multiculturalismo e promovendo o diálogo entre diferentes culturas e linguagens
artísticas. Nesse sentido, o evento propôs uma mostra não competitiva de Música,
Teatro, Dança, Fotografia e Arte de Rua, bem como de vídeos e animações produzidos
pelos Pontos de Cultura participantes do Programa Cultura Viva, do Ministério da
Cultura e por estudantes da graduação e pós-graduação em Artes Visuais da FURG.
Além disso, no Geribanda aconteceram oficinas, palestra e espetáculos, e foram
montadas tendas para exposição e comercialização de produtos artístico-culturais. Foram
oferecidas 17 oficinas gratuitas, direcionadas a todo público em geral; na mostra
Fotográfica participaram 19 expositores com tema livre; foram 5 apresentações teatrais;
nos vídeos experimentais de arte, animação e documentários participaram 41
expositores, nas apresentações musicais 8 participantes nas modalidades, solo e grupo;
11 participações em dança, tanto infantil, adulto e melhor idade; participaram 11
grafiteiros que elaboram painéis com o tema GERIBANDA em frente ao CIDEC;
contamos com Palestra de Abertura com a ouvidora do Ministério da Cultura Ana Lúcia
Pardo que falou sobre seu trabalho de pesquisa “A Teatralidade do Humano”; também
aconteceu um Bate-papo com Cícero Neves, representante do Fórum Permanente de
Economia da Cultura do RS – Porto Alegre, que esclareceu dúvidas sobre gestão,
elaboração de projetos, captação de recursos e cadeia produtiva. O GERIBANDA,
Movimento de Arte e Cultura na FURG teve resultado positivo, fez a integração das
atividades da FURG com a comunidade.
 O Núcleo de Memória da FURG – NUME – obteve importantes ganhos na área de
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equipamentos e bens transferidos de outras unidades. Cabe salientar a participação no
edital Modernização de Museus, do Ministério da Cultura, no qual teve seu projeto
aprovado com valor de R$ 98 mil, com destino à compra de mobiliário e equipamentos.
O NUME também receberá o valor de R$ 80 mil, recurso próprio da Universidade para
adequação do espaço físico (iluminação, desenvolvimento do novo layout, troca de piso,
forro e pinturas em geral), o que irá permitir um salto de qualidade no desenvolvimento
das atividades para o futuro.
 Em janeiro de 2008 a FURG participou do Projeto Rondon através da Operação GrãoPará com uma equipe que desenvolveu atividades na cidade de Pedro II (Piauí). No mês
de fevereiro participou da Operação Rio Grande do Sul com cinco equipes que atuaram
nos municípios de Mostardas, Santa Vitória do Palmar, Tavares, Chuí e São José do
Norte e da Operação Verão 2008 com uma equipe que atuou na cidade de Barra do
Bugres (Mato Grosso). Já no mês de julho, participou da Operação Xingu com uma
equipe que atuou na cidade de Placas (Pará). Cada equipe era composta por seis
acadêmicos e dois professores, que permaneceram nestas cidades por duas semanas. As
ações desenvolvidas pelas equipes contemplaram as áreas de cidadania e bem-estar,
como por exemplo, capacitar organizações da sociedade civil, instalar conselhos
municipais de educação, de saúde, tutelar, da criação e do meio ambiente, disseminar as
orientações para obtenção do registro civil e capacitar educadores do ensino fundamental
sobre a prática de leitura, produção de textos e atendimento a portadores de necessidades
educativas especiais.
 VII Mostra da Produção Universitária (22 a 24/10) – A MPU é o maior evento
acadêmico realizado na FURG envolvendo as Pró-Reitorias PROPESP, PROACE e
PROGRAD e tem por finalidade mostrar e intercambiar as produções científicas,
tecnológicas e culturais realizadas pela Instituição. Em três dias os participantes se
depararam com uma maratona de palestras, encontros e apresentações de trabalhos, feira
de inovação científica e tecnológica e eventos culturais. Em 2005 foram apresentados
663 trabalhos; em 2006 cerca de 800; em 2007, 1.259 trabalhos; e, neste ano, mais de
1300 trabalhos. Em 2008 a novidade foi que o evento foi quase todo realizado no prédio
do CIDEC, à exceção das apresentações dos trabalhos dos estudantes de graduação que
foram realizados nas salas do pavilhão 4. Destaca-se também neste ano a realização da
GERIBANDA, que é o movimento de arte e cultura, dentro a MPU. Outro destaque foi a
IV Feira de Inovação Científico-Tecnológica e Cultural que ocorreu durante os turnos da
manhã e tarde. Foram apresentados 48 trabalhos, envolvendo as áreas de energias
alternativas, robótica, tecnologias sociais, dentre outras. Além da comunidade
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universitária, participaram as escolas das redes municipal, estadual e privada dos ensinos
fundamental e médio. A visitação nos estandes foi intensa por parte da comunidade,
principalmente das escolas públicas da cidade.
 O CAIC – Escola Cidade do Rio Grande, desenvolve suas atividades junto às
comunidades do entorno do Campus Carreiros e tem realizado em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Cidade do Rio Grande e com a Secretaria da Saúde (Programa Saúde da
Família), um importante trabalho, especialmente em Ensino, Saúde e Extensão.
 No âmbito do CAIC/FURG foram desenvolvidas, ao longo do ano de 2008, um amplo
conjunto de atividades de acordo com as áreas de atuação do CAIC: Escola, Saúde e
Ação Comunitária.
 No que se refere à área Escola CAIC, foram contratados novos servidores que
assumiram os serviços de psicologia e as coordenações pedagógicas da escola, uma
antiga reivindicação da equipe e da comunidade escolar. Esse fato propiciou a revisão do
Projeto Político Pedagógico PPP/CAIC e a qualificação na formação continuada dos
professores, o que contribuiu de forma significativa para o planejamento de diferentes
ações voltadas para o cotidiano da sala de aula, como o Projeto Correspondências; as
atividades da semana do estudante e a conferência do Meio ambiente. Tal trabalho teve
como resultado uma melhora considerável no índice de aprovação dos estudantes.
Durante o ano de 2008 foram realizados 54 estágios curriculares dos diversos cursos da
FURG junto ao CAIC e 24 estágios de observação, num total de 78 estudantes da
Universidade envolvidos diretamente com o ensino do CAIC.
 Na área de Saúde do CAIC, no ano de 2008 foram realizadas as seguintes atividades:
•

Grupo de Puericultura: Antes de a criança passar pela consulta, é realizado um
momento de sala de espera, com as mães e as crianças buscando enfatizar a importância
da alimentação saudável através do reaproveitamento dos alimentos reduzindo assim o
custo, incentivando-as através de receitas e amostras das mesmas, em busca de uma
alimentação com qualidade para seus filhos; também são alertados sobre parasitoses,
pediculose e escabiose;

•

Grupo Movidos Pela Alegria: Este grupo ocorre mensalmente com pacientes
diabéticos e hipertensos, em busca do acompanhamento, melhoria da qualidade de vida e
redução dos agravos à sua saúde;

•

Grupo de Gestantes: Este grupo tem por objetivo orientar as futuras mamães quanto ao
aleitamento materno; aos cuidados com recém nascido, coto umbilical, banho, sinais de
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gravidade com RN e às patologias (aspiração de leite); bem como a importância do prénatal e com problemas relacionados durante o período de gestação;
•

Grupo de Adolescentes: O grupo de adolescentes teve inicio, em maio de 2007, devido
à necessidade evidenciada através das consultas de enfermagem e dos diversos contatos
com professores da escola. Foram desenvolvidas dinâmicas e técnicas de grupo bem
como apresentação de filmes. Objetiva aproximar os adolescentes de um espaço em
busca do conhecimento, onde as trocas entre as adolescentes possam estar contribuindo
para criação de um vínculo abrindo, assim, um espaço para que a adolescente faça suas
buscas;

•

Planejamento Familiar: São realizados encontros mensais onde são discutidos diversos
assuntos, como corpo humano (funcionamento e algumas patologias associadas),
doenças sexualmente transmissíveis, a importância do uso do preservativo, o que,
significa para cada uma delas planejar. Em busca de um conceito próprio de
planejamento que sensibilize esta mulher, na participação do seu cuidado bem como nas
suas escolhas.

•

Cuidando dos dentinhos: A dentista da área de saúde realizou a técnica da escovação
com as turmas na escola enfatizando a importância de tal hábito. Foram distribuídas
escovas e pastas de dente ao término das atividades;

•

Consultas pediátricas para as crianças e adolescentes da escola, que são atendidos
diariamente pelos médicos da FURG;

•

Práticas Educativas sobre sexualidade e prevenção de DSTs e AIDS: Foram
trabalhadas quatro turmas no primeiro semestre e duas no segundo, totalizando 210
alunos;

•

Atendimento, orientação e encaminhamento realizados às famílias dos estudantes e
usuários do SUS: que passaram a ser realizados pela enfermeira, técnicas de
enfermagem, médica, burocrata ou agente comunitário de saúde, totalizando 310
familiares;

•

Vacinação da Rubéola: Foram vacinados adolescentes acima de doze anos de idade que
não haviam realizado a vacina anteriormente, assim como funcionários, perfazendo um
total de 635 pessoas.

 Outros atendimentos desenvolvidos com referência a saúde das famílias moradoras do
Bairro Castelo Branco II e Parque Universitário, através da parceria FURG/PMRG –
Programa Saúde da Família – PSF:


Consultas médicas: 4820



Consultas de Pré-natal: 634
135

Relatório de Gestão / Exercício 2008



Consultas de Puericultura: 420



Atendimento individual do enfermeiro: 2600



Curativos:1368



Exame citopatológico: 283



Exames Radiológicos: 205



Exames laboratoriais: 2627



Encaminhamentos Médicos – Atendimento Especializado: 249



Internação Hospitalar: 27



Urgência/Emergência: 58



Injeções: 331



Nebulizações: 110



Vacinações em geral: 2640



Campanha Nacional de Vacinação do Idoso: 348



Retirada de Pontos: 44



Atividades educacionais com grupos na comunidade: 345



DSTs/AIDS: 25



Visitas:
−

Agentes Comunitários da Saúde: 7812

−

Enfermeira: 243

−

Médica: 228

−

Técnicas de Enfermagem: 809

 O ano de 2008 consolidou efetivamente a área da Ação Comunitária do CAIC como
importante espaço de articulação com o contexto comunitário local. No que se refere ao
desenvolvimento de projetos, o ano de 2008 consolida o trabalho do CAIC no âmbito
das ações de extensão da FURG. Desenvolvemos, em parceria com o Centro de Estudos
Psicológicos Sobre Meninos e Meninas de Rua (CEP-Rua/FURG) o “Programa de
Atenção Integral aos jovens e seus familiares das comunidades do entorno do
CAIC/FURG”, que foi financiado pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de
Ensino Superior e do Programa de Apoio à Extensão Universitária (MEC/SESu –
PROEXT 2007), contando com recurso financeiro no total de R$ 73.000,00 (setenta e
três mil reais). Outra ação importante foi a realização do projeto “Promoção e difusão
sócio-cultural como possibilidade de inclusão social para crianças, jovens e seus
familiares das comunidades do entorno do CAIC/FURG”. Esse projeto foi aprovado
junto ao edital Programa de Apoio à Cultura: Extensão Universitária – PROEXT Cultura
2007, do Ministério da Cultura e contou com recurso financeiro no total de R$ 29.953,00
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(vinte e nove mil e novecentos e cinqüenta e três reais). No segundo semestre de 2008,
construímos o “Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente” e o
submetemos ao edital MEC/SESu/DIPES PROEXT 2008. Após conseguirmos sucesso
no processo de seleção interna na FURG, o programa foi encaminhado ao MEC e foi
aprovado. Assim, contaremos com mais um projeto financiando para a execução das
ações de extensão do CAIC no ano de 2009. O MEC aprovou um total de R$ 68.800,00
(sessenta e oito mil e oitocentos reais).
Abaixo, segue descrição breve dos principais programas e projetos desenvolvidos no
ano de 2008:
•

Programa de Atenção Integral aos jovens e seus familiares das comunidades do
entorno do CAIC/FURG. Nesse programa, 21 projetos foram desenvolvidos
(diagnóstico socioambiental, formação da rede de apoio social, geração de renda e
atividades sócio-culturais):
−

Projeto 1: Mapeamento dos serviços de apoio social à criança e ao
adolescente: interações na comunidade e as crenças de agentes sociais;

−

Projeto 2: Diagnóstico socioambiental das famílias atendidas pelo Centro de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC/FURG;

−

Projeto 3: Cursos de formação para os agentes da rede de apoio social;

−

Projeto 4: Repensando a prática pedagógica na educação infantil e no ensino
fundamental: um espaço de educação continuada para os professores do CAIC;

−

Projeto 5: Intervenção Psicoeducacional com Professores do Ensino
Fundamental: Construindo Estratégias para Denúncias de Abuso Sexual
Contra Crianças e Adolescentes;

−

Projeto 6: VI Jornada de Estudos do CEP-RUA, 2º Congresso do CAIC;

−

Projeto 7: Atenção e orientação psicossocial e educacional às crianças e
jovens;

−

Projeto 8: Promoção da saúde de crianças e jovens;

−

Projeto 9: A constituição da Horta Comunitária – O Semeador;

−

Projeto 10: Oficina Permanente de Artesanato;

−

Projeto 11: O Ensino de Informática no CAIC;

−

Projeto 12: Oficina profissionalizante de corte e costura;

−

Projeto 13: Curso preparatório para garçons, garçonetes e atendentes;

−

Projeto 14: Orientação Profissional para jovens;

−

Projeto 15: A Dança como expressão da Arte-Educação – Dançar é Viver;
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−

Projeto 16: A Arte-Reciclagem como espaço de aprendizagem e de produção
de novas culturas socioambientais;

−

Projeto 17: A Musicalização como forma de expressão artística e cultural;

−

Projeto 18: A Técnica do Desenho como elemento didático-pedagógico de
difusão da cultura – CriArte;

−

Projeto 19: Oficina de Teatro;

−

Projeto 20: Jornal do CAIC;

−

Projeto 21: Direito Solidário.

Número de pessoas diretamente atendidas/envolvidas no programa:
−

25 líderes comunitários;

−

20 conselheiros tutelares;

−

6 agentes comunitários de saúde;

−

4 cuidadores das instituições de abrigo;

−

52 professores da Escola Cidade do Rio Grande;

−

777 alunos do CAIC;

−

826 alunos da escola João de Oliveira Martins;

−

250 participantes da Jornada do CEP-RUA;

−

200 participantes do 2° Congresso do CAIC;

−

79 acadêmicos de graduação participantes de projetos;

−

1412 participantes da comunidade nos projetos sócio-culturais, de geração de
trabalho e renda, de promoção à saúde e de assessoria jurídica;

−
•

Total de Participantes diretamente atendidos: 3651 pessoas.

Programa promoção e difusão sócio-cultural como possibilidade de inclusão social
para crianças, jovens e seus familiares das comunidades do entorno do
CAIC/FURG. Ações desenvolvidas no ano de 2008 no âmbito do Projeto:
−

Repensando a Prática Pedagógica na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental: atividade permanente de formação continuada dos professores
do CAIC, coordenada pelo setor pedagógico e direção da escola; 60 educadores
participantes.

−

Acreditar é Investir: 15 alunos do CAIC-Escola participantes; cada aluno
recebeu uma bolsa mensal no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) para
realizar atividades no horário oposto ao das aulas.
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−

Curso Preparatório para ingresso no CTI – Pré-CTI: Participaram 16
alunos da 8ª série do CAIC; participaram 15 alunos da 8ª série da Escola João
de Oliveira Martins.

9.3.7. Apoio ao Estudante
 Considerando o propósito da assistência estudantil de oportunizar a permanência e a
formação qualificada dos estudantes da FURG, foram definidos quatro eixos de atuação
para a SUPEST: Integração universitária e formação para cidadania; apoio a formação
acadêmica e profissional; fomento à organização estudantil; e assistência básica. Ao
longo de 2008, diversas ações foram desenvolvidas visando atender as finalidades
propostas, dentre elas destacamos algumas de relevância como:
•

Integração universitária e formação para cidadania com a semana de acolhida, o
projeto MOVIMENTA FURG, no qual foram ofertadas diversas atividades, como
Almoço Comunitário, Oficinas de Dança, Ioga, Meditação, Capoeira, Grafite,
distribuição de brindes e apresentações de Teatro ( Grupo de Artes Cênicas da UFPEL ),
Dança ( Grupo Terpsícore – FURG, CTG Farroupilha – FURG e Grupo de Acadêmicos
Estrangeiros – FURG ) e Jogos da Primavera nas modalidades FUTSAL masculino e
feminino .

•

Já no Apoio à formação acadêmica e profissional destaca o apoio à organização das
Semanas acadêmicas dos Cursos de Graduação, cursos em língua estrangeira (espanhol,
francês e inglês) e de Informática, disponibilizados pelo PNAES (Programa Nacional de
Apoio ao Estudante – MEC/SESU) e outros eventos que visem à formação acadêmica e
profissional, além do fomento à participação de estudantes em eventos acadêmicos
externos (247 estudantes) e à divulgação de eventos e estágios. Cabe ainda salientar a
ampliação do trabalho realizado pelo NAE com a contratação de Psicóloga, Pedagoga e
Assistente Social. Aquisição de material odontológico visando à contratação de um
Dentista para atender a comunidade acadêmica no ano de 2009, aquisição de mobiliário
e eletrodomésticos para a CEU – Casa do Estudante Universitário e aquisição de
computadores, impressoras, material de expediente e outros materiais, também
contemplados pelo PNAES. Em 2008, houve ainda 271 efetivações de Acordo de
Cooperação objetivando a concessão de estágios junto à empresas privadas e órgãos
públicos.

•

No que se refere ao Fomento à organização da política estudantil o atendimento
passou a ser realizado de forma direta pelo superintendente, principalmente quando se
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trata de demandas dos acadêmicos, visando o acolhimento e a tentativa de
equacionamento de questões postas à SUPEST, da maneira mais breve possível, da
mesma forma a representação estudantil foi estimulada, buscando a participação ativa e
autônoma do corpo discente na vida universitária. Uma outra ação foi o apoio aos
projetos propostos pelo DCE, entre eles destacamos os projetos Aulas de Dança, o
Circuito de Filmes e Debates ¨Cine DCE¨, o Jornal “O Estudante”; as Oficinas de Teatro
e os Cursos Pré-vestibular.
Com relação à Assistência básica foram atendidos 626 estudantes pelo Auxílio

•

Transporte e 78 estudantes no Auxilio Moradia e 1282 estudantes no Auxilio
Alimentação, o que significa um aumento de 300% com relação a 2007, isso porque,
além de ampliar o número efetivo de estudantes foi também diversificado o tipo de
auxílio, com a inclusão de subsídio e criação de um novo restaurante no Campus
Saúde; cabe ainda salientar o atendimento a 15 bebês no ESTAR DO BEBÊ.
9.3.8. Recursos Humanos
 Modernização administrativa:
Em 2008 foi desenvolvido e disponibilizado às Unidades Administrativas e Acadêmicas
o Sistema Informatizado para preenchimento do Boletim de Efetividade mensal. A ação
possibilitou que mensalmente seja aberto, via sistema, um período para preenchimento
da Efetividade de cada Unidade da Instituição, de forma mais precisa e adequada, com
armazenamento histórico de informações, que facilitaram os registros e controles.
 Qualificação dos servidores da FURG:

F

H

F

H

CLASSES
C
F
H

Alfab. s/ curso regular

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

5

1º Grau incompleto

6

0

15

1

23

1

13

2

0

0

61

1º Grau completo

7

4

5

5

10

18

24

2

0

0

75

2º Grau completo

26

4

11

6

40

136

122

62

1

0

408

Graduação

6

0

2

0

16

9

57

8

25

56

179

Especialização

1

0

0

0

10

2

31

5

45

100

194

Mestrado

0

0

0

0

0

0

17

0

14

24

55

Doutorado

0

0

0

0

0

0

1

0

1

5

7

47

8

35

12

101

166

265

79

86

185

984

Escolaridade

Totais
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B
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Total

E

F

H

F

H
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 Concursos realizados:
EDITAL Nº 001/2008 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
Código/Cargo

Nível classificação

Nº vagas

1. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

D

09

2. TÉCNICO EM CONTABILIDADE

D

01

3. TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ZOOLOGIA

D

01

4. TÉCNICO DE LABORATÓRIO/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
5. TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ANATOMIA HUMANA E
MORFOLOGIA EXPERIMENTAL
6. TÉCNICO DE LABORATÓRIO/MATERIAIS E CONSTRUÇÃO
MECÂNICA
7. TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUIMICA

D

01

D

01

D

01

D

02

8. OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV

D

01

9. ADMINISTRADOR

E

01

10. ARQUITETO E URBANISTA

E

03

11. CONTADOR

E

01

12. ENGENHEIRO CIVIL

E

01

13. JORNALISTA

E

01

14. MÉDICO/CLÍNICA MÉDICA

E

01

15. MÉDICO VETERINÁRIO

E

01

16. MÚSICO

E

01

17. PEDAGOGO/ESCOLAR

E

01

18. PSICÓLOGO/ESCOLAR

E

01

19. PSICÓLOGO/CLÍNICA

E

01

20. REGENTE

E

01

21. REVISOR DE TEXTO

E

01

22. TRADUTOR E INTÉRPRETE

E

01

Total vagas

33

EDITAL Nº 007/2008 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
Cargo

Nível classificação

Nº vagas

ENFERMEIRO

E

01

ARQUIVISTA

E

01

Total de vagas

02

EDITAL Nº 006/2008 – DOCENTES
Vagas

Classe/
Regime de Trabalho

Fisiologia *

01

Adjunto/40h – DE

1.Psicologia:Abordagens
Psicoterapêuticas

02

Assistente/40h – DE

2. Psicologia: Avaliação Psicológica

01

Assistente/40h – DE

Física Geral.

02

Adjunto/40h – DE

Departamento
CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO
FÍSICA

Matérias/Disciplinas

Total de vagas

06

• vaga não preenchida e reeditado (EDITAL Nº 10)
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EDITAL Nº 008/2008 – DOCENTES
Departamento

Matérias/Disciplinas
1. Danças, Ginásticas, Pré-Estágio e
Estágios Supervisionados
2. Lutas, Pré-Estágio e Estágio
Supervisionado.

EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO
FÍSICA
DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA

Física Geral.
Zooplâncton com ênfase no estudo do
Holoplâncton *

Total de vagas
10.

Classe/
Regime de Trabalho

Vagas
01

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

04

vaga não preenchida e reeditado (EDITAL Nº 17)

EDITAL Nº 010/2008 – DOCENTES
Departamento

MATEMÁTICA

OCEANOGRAFIA

CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

QUÍMICA
PATOLOGIA
CIÊNCIAS JURÍDICAS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS,
ADMINISTRATIVAS E
CONTÁBEIS

MATERNO INFANTIL

CIRURGIA

MEDICINA INTERNA
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Matérias/Disciplinas
1. Informática na Educação/Educação a
Distância.
2. Álgebra, Análise Matemática e
Matemática.
3. Desenho Técnico, Desenho Geométrico,
Geometria Descritiva e Topografia.
4. Probabilidade e Estatística.
5. Ciência da Computação/Algoritmos e
Estrutura de Dados
6. Álgebra, Análise Matemática e
Matemática.
1. Ecotoxicologia com ênfase em Ambientes
Estuarinos e Marinhos.
2. Carcinocultura com ênfase em
Carcinocultura Marinha.
1. Biofísica.

Vagas

Classe/
Regime de Trabalho

01

Assistente/40h – DE

03

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

02 *

Adjunto/40h – DE

02

Adjunto/40h – DE

02

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

2. Fisiologia.
1. Operações Unitárias e Fenômenos de
Transporte.
2. Processos Industriais da Engenharia
Química.
Medicina Legal
1. Direito Penal, Direitos Fundamentais no
Estado Global e Comunicação Jurídica.
2. Direito Processual do Trabalho e Direito
de Navegação Portuário e Pesca.
1. Administração.

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Auxiliar/Especialização/20h

01

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

2. Contabilidade Geral e Contabilidade Fiscal.

01

Auxiliar/Especialização/40h – DE

3. Teoria Econômica.
1. Clínica da Mulher e Planejamento Familiar
e Estágio de Ginecologia e Obstetrícia.
2. Relação Médica e Estágio em Medicina da
Família e da Comunidade.
3. Clínica da Criança e do Adolescente e
Estágio em Pediatria.
1. Cirurgia Geral e Videolaparoscópica.

01

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h

01

Assistente/20h

01

Auxiliar/Especialização/20h

01

Auxiliar/Especialização/40h

01

Auxiliar/Especialização/40h

02

Auxiliar/Especialização/20h

2. Otorrinolaringologia.
3. Clínica Cirúrgica e do Trauma e Técnica
Cirúrgica.
4. Clínica Cirúrgica e do Trauma e Técnica
Cirúrgica.
1. Clínica Médica – Reumatologia.

01

Auxiliar/Especialização/40h

01

Auxiliar/Especialização/20h

2. Clínica Médica – Cardiologia.

01

Auxiliar/Especialização/40h

3. Clínica Médica – Nefrologia.

01

Auxiliar/Especialização/20h
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MATERIAIS E
CONSTRUÇÃO

LETRAS E ARTES

BIBLIOTECONOMIA E
HISTÓRIA

EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO

GEOCIÊNCIAS

CIÊNCIAS MORFOBIOLÓGICAS

1. Materiais de Construção Civil; Construção
Civil; Planejamento e Controle de Obras e
Durabilidade do Concreto em Ambiente
Marítimo.
2. Processos Metalúrgicos, Processos de
Usinagem e Processos de Conformação.
3. Gerência de Produção e Engenharia do
Produto
4. Mecânica dos Solos, Fundações, Obras de
Terra e Geotécnica Aplicada a Obras
Costeiras.
1. Língua Inglesa e Lingüística Aplicada
ao Ensino do Inglês. * 1 VAGA REED.
2. Língua Francesa.
3. Língua Espanhola e Lingüística Aplicada
ao Ensino do Espanhol.
4. Literatura Brasileira.
1. Fundamentos de Arquivologia, Gestão
Arquivística, Planejamento e Organização
de Arquivos, Produção de Documentos
Eletrônicos, Arquivos Especiais,
Gerenciamento Arquivístico de
Documentos Eletrônicos e Sistemas de
Gerenciamento de Bancos de Dados
Arquivísticos.
2. Etnologia Indígena e Teoria
Antropológica.
3. Teoria da História, Metodologia da
História, Historiografia e Metodologia do
Ensino da História.
4. Produção de Documentos Eletrônicos,
Editoração Impressa e Eletrônica, Arquivos
Especiais, Gerenciamento Arquivístico de
Documentos Eletrônicos, Sistemas de
Gerenciamento de Bancos de Dados e
Comunicação Científica.
5. Teoria e Método em Arqueologia e
Arqueologia Pré-Histórica
1. Didática, Metodologias de Ensino e
Estágio Supervisionado.
2. Didática, Fundamentos e Metodologias,
Estágios Supervisionados – Biologia e
Química.
3. Metodologia da Pesquisa.
1. Sistemas de Informações Geográficas,
Noções Básicas de Cartografia, Cartografia
Temática, Cartografia Aplicada ao Ensino de
Geografia, Elementos de Fotogrametria e
Fotointerpretação, Astronomia Descrítica.
2. Geografia Agrária; Geografia Regional do
Brasil; Regionalização do Espaço Mundial;
Geografia do Rio Grande do Sul; Brasil,
Natureza e Sociedade e Rio Grande do Sul:
Natureza e Sociedade.
3. Hidrografia, Biogeografia e
Geomorfologia.
1. Zoologia de Cordados.
2. Sistemática e Fitossociologia de Vegetais
Superiores.
3. Botânica Aplicada à Arqueologia e
Zoologia Aplicada à Arqueologia.

•

Total vagas
vagas não preenchidas e reeditado (EDITAL Nº 17)

01

Assistente/40h – DE

01 *

Adjunto/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

02

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01 *

Assistente/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

02

Adjunto/40h – DE

03

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

60
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EDITAL Nº 017/2008 – DOCENTES – EM ANDAMENTO
Departamento

Matérias/Disciplinas

Vagas

Classe/
Regime de Trabalho

OCEANOGRAFIA

Zooplâncton com ênfase no estudo do
Holoplâncton

01

Assistente/40h – DE

MATERIAIS E CONSTRUÇÃO *

Processos Metalúrgicos

01

Assistente/40h – DE

LETRAS E ARTES *

Língua Inglesa e Lingüística Aplicada ao
Ensino de Inglês

01

Assistente/40h – DE

MATEMÁTICA *

Probabilidade e Estatística

02

Assistente/40h – DE

BIBLIOTECONOMIA E HISTÓRIA *

Fundamentos de Arquivologia, Gestão
Arquivística, Planejamento e Organização
de Arquivos, Produção de Documentos
Eletrônicos, Arquivos Especiais,
Gerenciamento Arquivístico de
Documentos Eletrônicos e Sistemas de
Gerenciamento de Bancos de Dados
Arquivísticos.

01

Auxiliar/40h – DE

CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Fisiologia, com ênfase em Cinesiologia e
Fisiologia do Movimento

01

Adjunto/40h – DE

Total de vagas
•

07

vagas não preenchidas pelo EDITAL Nº 10 e publicado novo EDITAL (Nº 17/2008)

EDITAL Nº 034/2008 – DOCENTES
Classe/
Regime de Trabalho

Unidade Acadêmica

Matérias/Disciplinas

Vagas

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA
INFORMAÇÃO

1. História do Brasil.
2. História Antiga I, Tecnologias Líticas,
Sociedades Pré-Coloniais Americanas I,
Sociedades Pré-Coloniais Brasileiras.
1. Economia Regional e Desenvolvimento
Econômico.
2. Logística de Suprimentos,
Administração da Produção e Logística de
Distribuição.

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

1. Análise e Álgebra.

01

Adjunto/40h – DE

2. Física Geral (Teórica e Experimental).

01

Adjunto/40h – DE

3. Análise e Álgebra.

03

Adjunto/40h – DE

4. Física Geral Teórica.

01

Adjunto/40h – DE

1. Automação.

01

Adjunto/40h – DE

2. Tecnologia da Informação.
1. Química Geral e Inorgânica,
Fundamentos de Química, Química Geral.
2. Química Geral e Inorgânica,
Fundamentos de Química, Química Geral.

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

Toxicologia Ambiental.

01

Adjunto/40h – DE

1. Álgebra Linear, Geometria Analítica,
Cálculo Diferencial e Integral, Matemática
Discreta, Probabilidade e Estatística.

01

Assistente/40h – DE

01

Assistente/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

01

Adjunto/40h – DE

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS

INSTITUTO DE MATEMÁTICA,
ESTATÍSTICA E FÍSICA

CENTRO DE CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS
ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BILÓGICAS

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL

Total de vagas
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2. Física Geral Teórica.
3. Fundamentos de Matemática Discreta,
Banco de Dados, Interface HomemMáquina e Desenvolvimento de Sistemas
WEB em PHP e Java.
4. Organização de Computadores,
Engenharia de Software e Programação
Orientada a Objetos em Java.
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 No exercício de 2008 foi registrada a cedência de 01 (um) servidor técnicoadministrativo. As despesas totais com cedidos/requisitados em 2008 foram de R$
502.477,95.
 Em 2008 foram realizados concursos com vagas autorizadas para 35 (trinta e cinco)
servidores técnico-administrativos em educação (8 para o nível de classificação D e 27
para o E), e 90 docentes (12 da classe auxiliar, 33 de assistente e 45 de adjunto).
9.3.9. Infra-Estrutura
 No ano de 2008, a FURG teve a oportunidade de executar inúmeros investimentos na
sua infra-estrutura física através da contratação de obras novas, de ampliações e de
reforma e também a execução de inúmeros serviços.
 As obras contratadas no exercício de 2007 e que foram concluídas em 2008 foram:
•

Reforma do Centro de Trauma no Hospital Universitário com 14 m2.

•

Construção do prédio do CENTECO no Campus Carreiros com 504 m2.

•

Ampliação do prédio da Hidroquímica no Campus Carreiros com 126m2.

•

Reforma total do Pavilhão 4 de salas de aula no Campus Cidade com 510m2.

•

Reforma (etapa final) do Pavilhão 3 de salas de aula no Campus Cidade com 256m2.

•

Ampliação com a construção de duas novas salas no Bloco 4 do CAIC II junto as
dependências do CEAMECIM com 120m2 de área construída.

•

Reforma de muro do Campus Cidade e colocação de grades em todas as janelas do
Pavilhão 6 no Campus Cidade visando atender demanda relativa a segurança naquele
Campus.

 As obras contratadas e concluídas em 2008 foram:
•

Implantação de 07 (sete) salas no Prédio do CIDEC-Sul no Campus Carreiros, sendo 03
(três) destinadas a conferências e 04 (quatro) para escritórios administrativos. As três
primeiras foram executadas com toda infra-estrutura necessária: mobiliário diferenciado,
projetor de multimídia, climatização e rede de dados.

•

Conclusão da obra do prédio destinado a planta piloto de biodiesel junto ao prédio do
EQA no Campus Carreiros com 145m2.

•

Execução de reforma completa no prédio 1 no Campus Cidade destinado às novas
instalações no NID-Campus Cidade com área de 611m2.

•

Execução de cerca metálica no entorno da Quadra Coberto junto ao Centro Esportivo no
Campus Carreiros.
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•

Serviço de colocação de telas nas janelas do RU, no Campus Carreiros, para atender
demanda dos órgãos de fiscalização sanitária.

•

Construção da terceira etapa do prédio da COPERVE no Campus Carreiros com 68m2.

•

Reforma de sala no prédio da Hidroquímica, com 12m2 para implantação do novo
Laboratório de Plasma.

•

Construção de três salas no bloco N para atender demandas de duas comissões de curso
de pós-graduação e laboratório de informática da modelagem computacional.

•

Execução do sistema de ar-condicionado central da UTI Neo-Natal no HU.

•

Reforma de duas salas para implantação no novo ambiente do PET Eng. Civil e
construção de uma terceira sala para implantação de laboratório de informática do
projeto REENGE-Eng. Civil, nos Blocos J e K, no Campus Carreiros.

•

Reforma e manutenção dos telhados do Pavilhão Central do Campus Cidade.

 As obras contratadas em 2008 e com previsão de conclusão para 2009 foram:
•

Construção do prédio da Psicologia no Campus Carreiros com 1.096m2.

•

Construção do Pavilhão 8 de salas de Aula no Campus Carreiros com 2.240m2.

•

Reforma da cozinha do HU com 389m2.

•

Construção do prédio destinado ao Alojamento da EMA na Querência com 164m2.

•

Ampliação dos prédios do IO com ampliação dos laboratórios de Ictiologia, Crustáceos
Decápodes e Zooplantôn totalizando 259m2.

•

Construção do prédio destinado a Reserva Técnica do Museu Oceanográfico com
400m2.

•

Construção do prédio destinado ao CTG Farroupilha no Campus Carreiros com 483 m2.

•

Construção do prédio destinado ao Almoxarifado e Patrimônio no Campus Carreiros
com 780m2.

•

Construção de calçada para pedestres e ciclovia no Campus Carreiros com 3.972m2.

•

Construção do prédio destinado à Educação Física (1a etapa) no Campus Carreiros com
510m2.

•

Construção do prédio destinado ao Ginásio Poliesportivo do CTI (1a etapa) no Campus
Cidade com 2.168m2.

•

Construção do prédio destinado ao POLICAB II no Campus Carreiros com 445m2.

•

Conclusão da Casa da Universidade no Campus Carreiros com 918m2.

•

Reforma do Bloco II do CAIC II destinada às instalações do EAD.

•

Construção do prédio destinado ao Laboratório de estudos de Oceanos e Clima no
Campus Carreiros com 502m2.
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•

Reforma do Pavilhão 9 no Campus Cidade com 545m2.

•

Reforma dos Piers dos trapiches do Museu Oceanográfico.

•

Construção do prédio destinado ao Centro de Ciências da Computação no Campus
Carreiros com 1.390m2.

•

Construção do prédio destinado à área de Artes Visuais do ILA no Campus Carreiros
com 956m2.

•

Construção do Ginásio Poliesportivo e Piscina Térmica co Campus Carreiros com
3.253m2.

•

Construção do estacionamento para veículos no CAIC com 3.300m2.

•

Construção de salas destinadas ao Centro Ecumênico no prédio do Centro de
Convivência no Campus Carreiros com 64m2.

•

Ampliação das instalações do RU no Campus Carreiros com 124m2.

•

Construção do prédio destinado ao Centro de Microscopia Eletrônica-CEME no Campus
Carreiros com 240m2.

 Os serviços de infra-estrutura contratados e executados em 2008 foram:
•

Pintura externa dos Pavilhões 2, 4 e 6 e do prédio do antigo DCF no Campus Carreiros.

•

Conclusão do anel de fibra ótica no Campus Carreiros.

•

Conclusão dos serviços de links ótico, de telefonia e de cabeamento estruturado no
prédio do CIDEC-Sul incluindo rede sem-fio (“wireless”) em todo prédio. Os serviços
contratados terão continuidade no 1o semestre de 2009 com instalação de pontos de rede
em salas de aula e outros investimentos na infra-estrutura de rede e elétrica.

•

Serviço de reforma das subestações SE14 e SE09, no Campus Carreiros incluindo troca
de transformadores, barramento e quadro geral.

•

Serviços de cabeamento de rede e de instalações elétricas com a implantação dos
seguintes laboratórios de informática: Sala 203 para o C3 e salas 402 e 403 para o ICHI
no Campus Carreiros; Sala 110 para o CTI no Campus Cidade, totalizando 125
computadores.

•

Reforma da Subestação SE12 com troca de transformador no Campus Carreiros com
revisão geral da instalação existente.

•

Inúmeros serviços de manutenção da rede de alta tensão do Campus Carreiros.

•

Serviços de instalação de sistema de exaustão no prédio do Biotério no Campus
Carreiros.

•

Serviço de implantação de link ótico do prédio do CPD até o prédio do Biotério no
Campus Carreiros.
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•

Ampliação do sistema telefônico no Campus Carreiros.

•

Licitação da telefonia fixa local e dos links de dados de convergência ao Campus
Carreiros com relevante repercussão na economia de recursos financeiros a partir do
terceiro quadrimestre de 2008.

 Dando continuidade ao Programa de Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura
dos Departamentos, criado em 2006, foram disponibilizados R$ 200.000,00, para a
aquisição de diversos equipamentos, 80% do total das demandas foi atendido.
 Como complementação dos recursos recebidos em 2008 para manutenção da frota
oceanográfica, foram obtidos R$ 83.092,80 permitindo-se desta forma que todos os
serviços de docagem do navio e manutenção na lancha oceanográfica fossem concluídos.
9.3.10. Gestão Institucional
 O esforço empreendido pela FURG para viabilizar a implantação do projeto ”Oceanário
Brasil: um complexo educacional, científico, tecnológico e de desenvolvimento
turístico do sul do Brasil”, cujas bases haviam sido apresentadas no final de 2005, com
aporte de recursos orçamentários ocorrido no final dos anos de 2006 e 2007 avançou
mais uma etapa. Está aprovada no orçamento da Universidade para 2009, na fonte de
recursos do Tesouro, dotação específica para ser aplicada nesta iniciativa. Os recursos
liberados serão utilizados para elaboração do projeto e para outras ações visando à
implantação do Oceanário Brasil.
 Entre as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Avaliação Institucional, destacamse a realização da “Pesquisa de Satisfação junto ao NID”, que teve como público-alvo o
corpo discente e a realização, no 2° semestre, do processo de Avaliação Docente pelo
Discente, atividade que integra o calendário de ações de caráter permanente
desenvolvidas pela SAI.
 As iniciativas decorrentes da adesão da Universidade ao Programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI) estão em pleno andamento. Todos os
recursos programados para o exercício de 2008 foram empenhados, tanto em custeio e
pessoal como em obras e equipamentos. Foi criado o “Programa Institucional de PósGraduação REUNI de Assistência ao Ensino de Graduação e Educação Básica”, com a
destinação inicial de 8 bolsas de mestrado e 4 bolsas de doutorado, conforme previsto.
Foram criados em 2008 12 cursos novos e 870 novas vagas para ingresso via processo
seletivo. Foram criados os seguintes cursos: Arqueologia; Arquivologia; Artes Visuais
Bacharelado e Licenciatura; Eng.ª Agroindustrial Indústrias Alimentícias; Eng.ª
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Agroindustrial Agroquímica; Eng.ª de Automação; Matemática Aplicada; Sistemas de
Informação; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em
Eficiência Energética em Edificações; Tecnologia em Refrigeração e Climatização e
Tecnologia em Toxicologia.
 Na área de pessoal foram realizados concursos e contratados 90 docentes e 35 técnicos
administrativos em educação (8 da classe A e 27 da classe E).
 Em relação aos investimentos destacam-se os recursos aplicados nas obras de construção
do novo pavilhão de salas de aula (prédio 8), no prédio para o curso de Educação Física,
prédio para o Centro de Ciências Computacionais e ampliação e melhoria das vias
destinadas à circulação de pessoas e veículos.
 O ano de 2008 marcou de modo significativo a história da FURG, com a aprovação do
seu novo estatuto. A aprovação foi formalizada pela Portaria MEC 301/08, publicada no
Diário Oficial da União em 17/04/2008. Pelo novo marco regulatório a Instituição
passou a ser denominada oficialmente de Universidade Federal do Rio Grande – FURG.
Foram extintos os antigos Departamentos e Comissões de Cursos, tendo sido criadas as
Unidades Acadêmicas, com a missão de congregar na sua estrutura todas as atividades
acadêmicas da Universidade. As 13 novas Unidades Acadêmicas ficaram assim
constituídas: Escola de Química e Alimentos; Instituto de Letras e Artes; Instituto de
Oceanografia; Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis; Instituto
de Ciências Biológicas; Instituto de Ciências Humanas e da Informação; Centro de
Ciências Computacionais; Instituto de Educação; Instituto de Matemática, Estatística e
Física; Escola de Engenharia; Faculdade de Medicina; Escola de Enfermagem e
Faculdade de Direito.
 Seguindo na mesma linha da iniciativa de modernizar a gestão acadêmica, foi alterada e
modernizada a estrutura da Reitoria. Durante a realização do I° Fórum da Administração,
concebido como uma nova instância para refletir a Universidade, as bases da nova
estrutura funcional, tema que até então estava em discussão e análise apenas no âmbito
da administração superior. Os estudos subseqüentes resultaram no entendimento de que
efetivamente as pró-reitorias deveriam ser reestruturadas, com foco nos processos de
gestão envolvidos nas diversas áreas. Assim, foram criadas, com início definido para
janeiro de 2009, as seguintes pró-reitorias: Pró-Reitoria de Graduação; Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação; Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis;

Pró-Reitoria

de

Infra-Estrutura;

Pró-Reitoria

de

Planejamento

e

Administração e Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
 Com a edição da Lei n° 11.892/08 foi instituído, no âmbito do sistema federal de ensino,
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a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao MEC e
constituída por várias instituições, entre elas o Colégio Técnico Industrial Prof. Mário
Alquati, que passou a integrar Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Desta forma, o
CTI deixa de ser vinculado à FURG para tornar-se uma instituição independente, com
orçamento, quadro de pessoal e gestão próprios. A relação CTI-FURG passa a ser, a
partir dessa reestruturação, de parceria entre instituições educacionais vinculadas ao
MEC.
 O processo de atualização do Plano de Desenvolvimento Espacial da FURG teve início
durante o ano de 2008, com a constituição de um grupo multidisciplinar que definiu a
priori as diretrizes gerais de elaboração do Plano e, com o apoio de um grupo de
estudantes, realizou levantamento da legislação ambiental pertinente e está
desenvolvendo o mapeamento territorial geomorfológico, análise ecossistêmica e
mapeamento das espécies de flora e fauna existentes, além de estudos no âmbito da
percepção ambiental para que seja possível obter dados sobre a percepção e aspirações
da comunidade acadêmica em relação ao Campus Carreiros.
 O processo de atualização dos sistemas gerenciais informatizados desenvolvidos sobre
plataformas atualizadas teve avanços significativos em 2008; dentre outros destacamos
os seguintes sistemas: controle acadêmico; relatório de atividades docentes; orçamento
interno; controle de bens móveis; gerenciamento de bibliotecas, aquisição de materiais e
serviços, pedidos eletrônicos para aquisição de bens e serviços e controle de efetividade
dos servidores. Com todas estas iniciativas foi possível o abandono definitivo de
sistemas sobre plataformas IBM.
 O HU foi agraciado com dois importantes prêmios relativos à satisfação do usuário do
SUS com a assistência recebida: 1° lugar em satisfação entre os 25 hospitais que
atendem ao SUS no âmbito da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde e 3º lugar entre os
325 hospitais que atendem o SUS no Estado do Rio Grande do Sul.
 Aspecto relevante da gestão é a atualização do parque de equipamentos. Neste sentido
teve início um programa de renovação da frota de veículos da Universidade, com a
aquisição de dois micro-ônibus, sendo um rodoviário e um urbano, um veículo tipo Van,
três veículos leves, dois veículos utilitários para pesquisa de praia e uma ambulância
para uso junto ao Hospital Universitário. Além de qualificar os serviços à comunidade, a
renovação da frota contribui para minimizar os custos com a manutenção de veículos.
 Importante iniciativa foi a inauguração do Centro de Convívio dos Meninos do Mar –
CCMAR, fruto do esforço Institucional de diversas gestões que se sucederam na FURG
e com o apoio fundamental do BNDES. O CCMAR tem como proposta engajar os
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jovens em ações voltadas para o aprendizado de ofícios e a sua profissionalização em
saberes e fazeres relacionados à contemporaneidade do trabalho, além de contribuir para
o pleno desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cognitivas. O público-alvo
é constituído de meninos e meninas com idade entre 14 e 17 anos em situação de
vulnerabilidade social. Além dos aspectos centrais de atuação do CCMAR pode-se
destacar a imediata integração com iniciativas na área da assistência estudantil, mais
especificamente em atendimento a uma antiga reivindicação da comunidade vinculada à
área da saúde, que era a criação de um Restaurante Universitário no Campus da Saúde.
Isto foi viabilizado com a contratação de empresa para explorar a cozinha e o restaurante
do CCMAR, que atende não apenas o seu público-alvo como também a comunidade
universitária.

10 – BALANÇO DO 4º ANO DE GESTÃO
Assumimos a FURG em janeiro de 2005 com um plano de gestão respaldado pelo resultado
da eleição na comunidade universitária, tendo como balizadores os seguintes princípios: 1) Defesa
da universidade pública, gratuita, autônoma, democrática, de qualidade e com responsabilidade
social; 2) Valorização e reconhecimento das pessoas como o maior patrimônio da instituição; 3)
Gestão democrática, transparente, com descentralização de poder e co-responsabilidade nas ações;
4) Zelo pela produção, qualidade e excelência acadêmica em todas as áreas do conhecimento; e 5)
Relação interinstitucional qualificada e integração mais efetiva com a comunidade. Após quatro
anos, o nosso plano de gestão não só foi cumprido na íntegra, mas o que é mais significativo: com
amplo e qualificado debate, apropriado pela comunidade universitária. O ano de 2008 deu
continuidade ao processo de ousadia, crescimento e qualificação institucional. A aula inaugural foi
proferida pelo Secretário de Educação Superior do MEC, Ronaldo Mota, o qual lembrou os
momentos anteriores de extrema dificuldade, destacando a inflexão realizada pelo Governo Lula, no
qual a educação é a maior das prioridades, em todos os seus níveis e modalidades. A semana de
recepção carinhosa aos estudantes foi reafirmada, com várias atividades culturais e artísticas, com a
participação efetiva e tradicional da Reitoria, dando as boas vindas a todos os calouros. Em
03/04/08, a FURG inaugurou o Centro Integrado de Desenvolvimento do Ecossistema Costeiro e
Oceânico do Extremo Sul do Brasil (CIDEC-SUL), recebendo o presidente Lula, oito ministros de
estado, a governadora e várias autoridades. O auditório, com capacidade para 1.200 pessoas
sentadas, estava lotado. Durante a solenidade foram assinados atos do Programa Territórios da
Cidadania da Região Sul do RS. Também foi assinado acordo de cooperação com a Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) para ampliar o Projeto Amazônia Azul – A Experiência
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Embarcada. O Projeto foi iniciado em 2006 e permite que estudantes de Oceanografia de todo o
País participem de cruzeiros científicos no Navio Oceanográfico Atlântico Sul, da FURG. A
publicação do novo Estatuto no Diário Oficial da União, em 17/04/08, resultado de dois anos de
intensos e frutíferos debates na comunidade universitária, deu início a uma nova era na FURG. A
denominação oficial passa a ser Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Para operar a
transição, em 16/05/08, instala-se o Colegiado Especial, com a finalidade emitir normas específicas
sobre os procedimentos a serem adotados na proposição e instalação das Unidades Acadêmicas e
dos novos Conselhos Superiores. Em 15/08/08, foram extintos os 18 Departamentos e aprovadas,
em reunião do Colegiado Especial, as novas 13 Unidades Acadêmicas, células organizacionais
executivas, de âmbito e alcance acadêmico (ensino, pesquisa e extensão), didático-pedagógico
(planejamento e execução curricular) e administrativo (gestão e organização de materiais e pessoal),
as quais trabalharão de forma integrada para consecução das atividades-fim da Instituição: 1) Escola
de Química e Alimentos (EQA); 2) Instituto de Letras e Artes (ILA); 3) Instituto de Oceanografia
(IO); 4) Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC); 5) Instituto de
Educação (IE); 6) Instituto de Ciências Biológicas (ICB); 7) Instituto de Ciências Humanas e da
Informação (ICHI); 8) Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF); 9) Escola de
Engenharia (EE); 10) Faculdade de Medicina (FAMED); 11) Centro de Ciências Computacionais
(C³); 12) Escola de Enfermagem (EENF); e 13) Faculdade de Direito (FADIR). O Conselho de
Integração Universidade-Sociedade, uma instância consultiva de extremo valor para discutir e
encaminhar grandes temas de interesse social, foi constituído em 08/09/08. Em 12/09/08 foram
instalados o Conselho Universitário (CONSUN) e o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração (COEPEA). O Conselho Universitário aprovou, em 14/11/08, a metodologia e o
cronograma para discussão e aprovação do novo Regimento Geral da Universidade (RGU). A
Reitoria, de acordo com a Resolução nº 029/08 do CONSUN, encaminhou uma proposta inicial de
RGU para discussão nas Unidades, com encaminhamento de contribuições, segundo o cronograma
aprovado, até 03.04.09. Dando continuidade ao processo de mudança e preparando a FURG para o
futuro, o Conselho Universitário aprovou, em 05/12/08, a reestruturação das Pró-Reitorias, nos
seguintes termos: 1) Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); 2) Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPESP); 3) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC); 4) Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PRAE); 5) Pró-Reitoria de Infra-Estrutura (PROINFRA); 6) Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (PROPLAD); e 7) Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas (PROGEP). No âmbito do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI), foram ofertados no Processo Seletivo de inverno (julho de 2008) 4 cursos de
graduação: Arqueologia; Arquivologia; Matemática Aplicada-Bacharelado; e Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas. No Processo Seletivo de verão (dezembro de 2008), foram
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ofertadas 2056 vagas, com mais 8 cursos: Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado; Engenharia
Agroindustrial – Agroquímica; Engenharia Agroindustrial – Indústrias Alimentícias; Engenharia de
Automação; Sistemas de Informação – Bacharelado; Tecnologia em Eficiência Energética em
Edificações; Tecnologia em Refrigeração e Climatização; e Tecnologia em Toxicologia. No total,
em relação ao processo seletivo de verão (dezembro de 2007), quando disponibilizamos 1356
vagas, ocorreu uma ampliação de 700 vagas, produzindo um crescimento de 51,6%, o que significa
o cumprimento pleno das metas de 2008. A fim de atender ao crescimento do número de vagas e de
cursos de graduação, foram contratados novos docentes e técnicos administrativos em educação,
bem como implementadas várias melhorias na infraestrutura física da Universidade. Foram
adquiridos 7.315 materiais e equipamentos, entre eles, 2 micro-ônibus, 1 ambulância, 3 automóveis;
2 veículos tipo pick-up cabine dupla 4x4 – diesel, 1 veículo tipo van, p/ 8 lugares, 337
microcomputadores, 196 impressoras, 42 projetores multimídia, 436 ventiladores de teto para
instalar nas salas de aula e 1.713 cadeiras estofadas para salas de conferência. Destacamos as
seguintes obras e reformas concluídas em 2008, perfazendo um total de 2.366 m² : 1) Reforma do
Centro de Trauma no HU, com 14 m²; 2) Construção do prédio do Centro Tecnológico Costeiro e
Oceânico (CENTECO) no Campus Carreiros, com 504 m²; 3) Ampliação do prédio da
Hidroquímica no Campus Carreiros, com 126 m²; 4) Reforma total do Pavilhão 4 de salas de aula
no Campus Cidade, com 510 m²; 5) Reforma de salas de aula do Pavilhão 3 no Campus Cidade,
com 256 m²; 6) Ampliação com a construção de duas novas salas no Bloco 4 do CAIC II junto às
dependências do CEAMECIM, com 120 m²; 7) Reforma de muro do Campus Cidade e colocação
de grades em todas janelas do Pavilhão 6, visando atender demanda relativa à segurança; 8)
Implantação de 07 (sete) salas no Prédio do CIDEC-Sul, sendo 03 (três) destinadas a conferências e
04 (quatro) para escritórios administrativos; 9) Conclusão do prédio destinado à planta piloto de
biodiesel no Campus Carreiros, com 145 m²; 10) Execução de reforma completa no prédio 1 do
Campus Cidade, destinado às novas instalações do NID-Campus Cidade, com área de 611 m²; 11)
Execução de cerca metálica no entorno da Quadra Coberta junto ao Centro Esportivo no Campus
Carreiros; 12) Construção da terceira etapa do prédio da COPERVE no Campus Carreiros, com 68
m²; 13) Reforma de sala no prédio da Hidroquímica, com 12 m², para implantação do novo
Laboratório de Plasma; 14) Construção de três salas no bloco N, Campus Carreiros, para atender
demandas de dois cursos de pós-graduação e do laboratório de informática do curso de mestrado em
modelagem computacional; e 15) Reforma de duas salas para implantação do novo ambiente do
PET Eng. Civil e construção de uma terceira sala para implantação de laboratório de informática do
projeto REENGE-Eng. Civil, nos Blocos J e K, no Campus Carreiros. Ainda foram contratadas as
seguintes obras em 2008, com previsão de conclusão em 2009, totalizando 24.198 m²: 1)
Construção do prédio da Psicologia no Campus Carreiros, com 1.096 m²; 2) Construção do
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Pavilhão 8, com salas de aula no Campus Carreiros, com 2.240 m2; 3) Reforma da cozinha do HU,
com 389 m²; 4) Construção do prédio destinado ao Alojamento da EMA na Querência, com 164 m²;
5) Ampliação dos prédios do Instituto de Oceanografia (IO), com ampliação dos laboratórios de
Ictiologia, Crustáceos Decápodes e Zooplancton, totalizando 259 m²; 6) Construção do prédio
destinado à Reserva Técnica do Museu Oceanográfico, com 400 m²; 7) Construção do prédio
destinado ao CTG Farroupilha no Campus Carreiros, com 483 m²; 8) Construção do prédio
destinado ao Almoxarifado e Patrimônio no Campus Carreiros, com 780 m²; 9) Construção de
calçada para pedestres e ciclovia no Campus Carreiros, com 3.972 m²; 10) Construção do prédio
destinado à Educação Física (1a etapa) no Campus Carreiros, com 510 m²; 11) Construção do prédio
destinado ao Ginásio Poliesportivo do CTI (1a etapa) no Campus Cidade, com 2.168 m²; 12)
Construção do prédio destinado à expansão do Laboratório de Análise de Tensões (POLICAB), da
Escola de Engenharia, para executar o Projeto desenvolvimento de tecnologia para a avaliação da
integridade estrutural de cabos sintéticos utilizados para ancoragem de estruturas marítimas
Offshore, com 445 m²; 13) Conclusão da Casa da Universidade no Campus Carreiros, com 918 m²;
14) Reforma do Bloco II do CAIC II, destinada às instalações da EAD; 15) Construção do prédio
destinado ao Laboratório de Estudos de Oceanos e Clima, do Instituto de Oceanografia, no Campus
Carreiros, com 502 m²; 16) Reforma do Pavilhão 9 no Campus Cidade, com 545 m²; 17) Reforma
dos Piers dos trapiches do Museu Oceanográfico; 18) Construção do prédio destinado ao Centro de
Ciências da Computação no Campus Carreiros, com 1.390 m²; 19) Construção do prédio destinado
à área de Artes Visuais do ILA no Campus Carreiros, com 956 m²; 20) Construção do Ginásio
Poliesportivo e Piscina Térmica no Campus Carreiros, com 3.253 m²; 21) Construção do
estacionamento para veículos no CAIC, com 3.300 m²; 22) Construção de salas destinadas ao
Centro Ecumênico no prédio do Centro de Convivência no Campus Carreiros, com 64 m²; 23)
Ampliação das instalações do RU no Campus Carreiros, com 124 m²; e 24) Construção do prédio
destinado ao Centro de Microscopia Eletrônica – CEME no Campus Carreiros, com 240m². Em
termos de serviços de infra-estrutura, contratados e executados em 2008, destacamos: 1) Pintura
externa dos Pavilhões 2, 4 e 6 e do prédio do antigo DCF no Campus Carreiros; 2) Conclusão do
anel de fibra ótica no Campus Carreiros; 3) Conclusão dos serviços de links ótico, de telefonia e de
cabeamento estruturado no prédio do CIDEC-Sul, incluindo rede sem-fio (“wireless”). Os serviços
contratados terão continuidade no 10 semestre de 2009, com instalação de pontos de rede em salas
de aula e outros investimentos na infra-estrutura de rede e elétrica; 4) Serviço de reforma das
subestações SE14 e SE09, no Campus Carreiros, incluindo troca de transformadores, barramento e
quadro geral; 5) Serviços de cabeamento de rede e de instalações elétricas com a implantação dos
seguintes laboratórios de informática: Sala 203 para o C3 e salas 402 e 403 para o ICHI no Campus
Carreiros; Sala 110 para o CTI no Campus Cidade, totalizando 125 computadores; 6) Reforma da
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Subestação SE12 com troca de transformador no Campus Carreiros somada à revisão geral da
instalação existente; 7) Serviço de implantação de link ótico do prédio do CPD até o prédio do
Biotério no Campus Carreiros; 8) Ampliação do sistema telefônico no Campus Carreiros; e 9)
Licitação da telefonia fixa local e dos links de dados de convergência ao Campus Carreiros com
relevante repercussão na economia de recursos financeiros a partir do terceiro quadrimestre de
2008. Com os recursos disponibilizados para o Programa de Gestão do Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, foi implementado o
Plano Anual de Capacitação de 2008, com 292 pessoas capacitadas. Em dezembro de 2008 a FURG
concretizou o processo de licitação com vistas à contratação de empresa para prestar assistência à
saúde aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. A contratação da UNIMED propiciará aos
servidores a possibilidade de adesão ao Plano de Saúde que deve oferecer assistência médica: a)
ambulatorial; b) hospitalar; c) fisioterápica; d) psicológica; e) farmacêutica (quando relacionada a
atendimento ambulatorial e/ou hospitalar). Os serviços a serem ofertados devem compreender: a)
partos e tratamentos realizados exclusivamente no País; b) centro de terapia intensiva ou similar; c)
internação hospitalar; e, d) tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS). A
FURG, através de recursos específicos recebidos do governo federal, custeará o valor de R$ 60,00
por beneficiário. A partir de julho, o valor passará para R$ 65,00 e em janeiro de 2009 será de R$
72,00. Objetivando prestar um melhor atendimento aos servidores da Instituição, foi adquirido um
conjunto odontológico odontológico completo para uso no Campus Cidade. O investimento
proporcionará melhores condições de atendimento aos servidores e também de trabalho ao
profissional que atua na área. Foi contratada uma psicóloga clínica para atuar na assistência aos
servidores. No âmbito do REUNI foram contratados 38 novos técnicos administrativos em
educação, por concurso público. Também foram contratados 63 novos docentes de 3º grau por
concurso público, sendo 16 através do REUNI, e encerramos o ano com 26 processos de concursos
públicos em andamento para seleção de docentes. A 35o Feira do Livro, com o tema “Revivendo a
Memória e Projetando o Futuro’, já consolidada como maior evento cultural da Cidade do Rio
Grande, por onde circularam em torno de 100.000 pessoas, teve como foco a criança, personalizada
na escolha de seu Patrono, Renato Canini, o qual dedica a sua vida à temática infantil. Durante a
Feira foram realizadas várias atividades culturais e artísticas, com shows de música, de dança,
poesias, teatro, e cinema, incluindo oficinas temáticas de ciência e tecnologia, atingindo a marca de
51 livros lançados. Todas as formaturas foram realizadas no Centro Integrado de Desenvolvimento
do Ecossistema Costeiro e Oceânico do Extremo Sul do Brasil (CIDEC-SUL). Assim, a Instituição
produziu uma verdadeira inflexão cultural, pois as solenidades de outorga de grau ocorreram num
clima de alegria e seriedade, e o que é mais digno: possibilitou a participação de todos os
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estudantes, independentemente de condição financeira.

Participamos do Projeto Rondon,

“Operação Grão-Pará”, no município de Pedro II, Estado do Piauí, com oficinas de capacitação de
professores, agentes de saúde, abordando temas relacionados ao meio ambiente, tratamento de água,
doenças endêmicas, aleitamento materno, DSTs e AIDS, controle social, drogas, leitura, literatura e
dança, inclusão digital, astronomia, ciência, trânsito, atuando diretamente com a comunidade.
Foram registrados na extensão 34 programas e 471 projetos envolvendo os 18 Departamentos e
outras unidades da FURG, nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio
ambiente, saúde, tecnologia e trabalho, atendendo a um público de 343.745 pessoas, envolvendo
programas, projetos e eventos. Ampliamos o quadro de servidores do Núcleo Artístico Cultural,
com a contratação de uma regente e um músico, a fim de estimular e promover novas iniciativas na
área. Estimulamos a realização de cursos pré-vestibular gratuitos, oferecendo apoio logístico e de
pessoal para as equipes, com ampliação do Projeto do Pré-vestibular, transformado em Programa
Institucional com financiamento do PROEXT/SESU, sendo selecionado como experiência destaque
a ser apresentado em CUBA, em fevereiro de 2008 e renovado para 2009. Renovamos o convênio
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) da Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares – INTECOOP/FURG e a aprovação de dois novos projetos
ligados ao Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE): Apoio à Agricultura
Urbana e Periurbana e a Incubação da Rede de Comercialização da Pesca. Na área de Comunicação,
destacamos o projeto de Qualificação da Imagem Institucional que abrange as mídias de TV, Rádio,
Jornal e WEBSITE, o que nos permitiu realizar uma ampla reestruturação organizacional da FURG
TV. O ano de 2008 consolidou efetivamente a área da Ação Comunitária do CAIC/FURG como
importante espaço de articulação com o contexto comunitário local. Isso ocorreu devido à
aprovação, com financiamento de cerca de 200 mil para diversos projetos propostos pelo CAIC.
Para tanto, foi necessária a readaptação dos espaços do CAIC, onde se destinou uma sala para
secretaria e administração e duas para o desenvolvimento dos projetos da Ação Comunitária.
Destaque ao Programa de Atenção Integral aos jovens e seus familiares das comunidades do
entorno do CAIC/FURG, o qual desenvolveu 21 projetos (diagnóstico sócio-ambiental, formação da
rede de apoio social, geração de renda e atividades sócio-culturais). Ao longo de 2008, diversas
ações foram desenvolvidas para atender aos estudantes; dentre elas, destacamos algumas de
relevância, como integração universitária e formação para cidadania com a semana de acolhida, o
projeto Movimenta FURG, os Jogos da Primavera, oficinas de dança, ioga e meditação. Já no apoio
à formação acadêmica e profissional, destaca-se o apoio à organização das semanas acadêmicas dos
cursos de graduação e outros eventos que visem à referida, além do fomento à participação de
estudantes em eventos acadêmicos externos e a divulgação de eventos e estágios. Cabe ainda
salientar a ampliação do trabalho realizado pelo NAE, com a contratação de psicóloga, pedagoga e
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assistente social. A representação estudantil foi estimulada, buscando a participação ativa e
autônoma do corpo discente na vida universitária. Uma outra ação significativa foi o apoio aos
projetos propostos pelo DCE, entre os quais destacamos as Aulas de Dança, o Circuito de Filmes e
Debates ¨Cine DCE¨, o Jornal "O Estudante”, as Oficinas de Teatro e os Cursos Pré-vestibular.
Com relação à assistência básica, foram atendidos 626 estudantes pelo Auxílio Transporte, 78 pelo
Auxilio Moradia e 1282 pelo Auxilio Alimentação, o significa um aumento de 300% com relação a
2007; isso porque, além de ter sido ampliado o número efetivo de estudantes, foi também
diversificado o tipo de auxílio, com a inclusão de subsídio, e criado um novo restaurante no Campus
Saúde. Implantamos a nova sistemática de matrícula, que passa a ser realizada pelo próprio
estudante, via Internet, implicando uma maior agilidade e eficiência ao processo. Lançamos o Portal
de Periódicos Científicos, uma ferramenta importante para a comunidade, o qual utiliza o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), sem qualquer custo, permitindo a visualização das
revistas, na íntegra, via Internet. Aprovamos programa de pós-graduação em Educação em
Ciências: Química da Vida e Saúde, em nível de mestrado e doutorado, envolvendo a UFRGS e a
UFSM, atingindo a marca de 15 cursos de mestrado e 8 de doutorado, praticamente dobrando o
número de cursos, em relação ao ano de 2004. Após a aprovação no CONSUN, foi criada a
Secretaria Geral de Educação a Distância, responsável pela implementação das políticas e projetos
no âmbito da educação a distância. As instalações do Restaurante Universitário (RU) foram
melhoradas e a Casa do Estudante (CEU) foi ampliada de 60 para 99 estudantes atendidos. Após
uma luta de 29 anos, o Congresso Nacional aprovou a regulamentação da profissão do oceanógrafo.
Durante a 70ª reunião ordinária do pleno da Associação Nacional dos Dirigentes da Instituições
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), em 29/05/08, a FURG passa a fazer parte da direção
nacional, pois o reitor João Carlos Brahm Cousin é eleito como segundo vice-presidente. O novo
presidente da ANDIFES é o reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Amaro
Henrique Pessoa Lins. Realizamos o 1° Fórum da Administração, em 12/06/08, reunindo todos os
ocupantes de cargos na instituição. Foi um momento de debate aberto e democrático e,
principalmente, de reflexão sobre o nosso trabalho, projetando a Universidade que queremos nos
próximos 10 anos. O Reitor da FURG participou, na Colômbia, da Conferência Regional para a
Educação Superior na América Latina e no Caribe. O encontro aconteceu entre os dias 4 e 6/05/08,
em Cartagena das Índias, promovido pelo Instituto Internacional da Unesco para a Educação
Superior na América Latina e Caribe (IESALC), uma preparação para a Conferência Mundial que
acontecerá em 2009, em Paris. Na ocasião, em torno de 3.500 pessoas de 33 países avaliaram os
avanços e os problemas enfrentados pela educação superior nos diferentes países da América Latina
e do Caribe, além de apontar caminhos que reafirmam o papel estratégico da educação como fator
de desenvolvimento econômico, de redução das desigualdades e de inclusão social, cobrando
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compromisso com investimentos dos governos, em todos os seus níveis. Iniciamos o curso de
formação básica em Geomática, financiado pelo Ministério das Cidades, para 50 servidores de 27
municípios do Rio Grande do Sul. Participaram do curso na FURG as prefeituras dos municípios de
Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Caçapava do Sul, Candiota, Capão do Leão, Chuí, Encruzilhada
do Sul, Guarruchos, Jaguarão, Lavras do Sul, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas,
Piratini, Quaraí, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista,
Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Turuçu e
Uruguaiana. O objetivo do programa é promover capacitação básica em geotecnologia, a fim de
preparar as prefeituras para assimilar os investimentos do Ministério das Cidades. O Grupo de
Estudos em Animação da FURG obteve o 1° lugar no júri popular e melhor animação brasileira
para celular no 16° Festival Internacional de animação do Brasil, realizado em São Paulo. A
programação dos 39 anos da FURG ocorreu, mais uma vez, de forma intensa e qualificada, com
muitas atividades acadêmicas, culturais e artísticas. Durante a semana foi realizada a reunião do
Fórum Gaúcho de Reitores, com as presenças dos Reitores da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), Prof. José Carlos Ferraz Hennemann; da Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Profª Miriam da Costa Oliveira e da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), Prof. Clóvis Silva Lima. O Centro de Convívio dos Meninos do Mar
(CCMAR), cujo objetivo é o atendimento de jovens estudantes na faixa de 14 a 17 anos em situação
de vulnerabilidade social, foi inaugurado. Aos jovens são oferecidos cursos de qualificação
profissional e oficinas pedagógicas, tais como: Construção Naval; Educação Náutica; Turismo e
Hotelaria; Eco-Turismo; Panificação; Costuraria; Culinária; Jardinagem; Telecomunicações;
Pintura Residencial; Reciclagem; Agricultura Familiar; Eletricidade Industrial; Informática e
Construção Civil. Os professores e técnicos administrativos em educação, contratados no período de
2005 a 2008 foram recepcionados pela Reitoria, no dia 21/08/08, no CIDEC-SUL, com atividades
de integração e apresentação de projetos estruturantes da instituição. A última noite da semana foi
realizada no CIDEC-SUL, com o lançamento do livro e sessão de autógrafos “Fragmentos da
História da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, segundo os arquivos do Núcleo de
Memória Eng. Francisco Martins Bastos”, da Profª Aída Meirelles. Logo após tivemos as
apresentações do Grupo de Dança da FURG Terpsícore, e da Banda Gioacchino Rossini. O ponto
alto da noite foi o resgate, pelo livro, da letra do hino da FURG, cantada pelo Coral Municipal, com
acompanhamento da Banda Rossini, na presença de sua autora, Hilda Lontra. O Hospital
Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior (HU) foi escolhido, entre 323 hospitais, pelos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS), o terceiro melhor hospital gaúcho. O HU ampliou as suas
instalações, no âmbito do processo de humanização, entregando à comunidade da Zona Sul salas de
urgência, emergência, observação clínica e pediátrica. Concluídas em julho de 2008, as obras
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incluem novo espaço para estacionamento de ambulâncias, reestrutura de espera e recepção,
ampliação das salas de traumatologia, observação, consultório médico, assistência social, entre
outras. Também foi construído acesso da sala de urgência/emergência ao bloco cirúrgico e a
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), um novo local para o posto de enfermagem e criado um
espaço para observação de crianças, para atendimento de nebulização e verificação de pressão
arterial. As obras foram realizadas com recursos do MEC, através da Secretaria de Ensino Superior
(SESu). O mês de julho marcou também a realização de um antigo sonho, com a inauguração do
Anfiteatro “Prof. Vicente Mariano Pias” no Campus Saúde/Área Acadêmica. Em 22/12/08
inauguramos, na ala verde do HU, os serviços do Centro de Aplicação e Monitorização de
Medicamentos Injetáveis (CAMMI), luta de quase uma década, iniciada em 1999, para beneficiar os
pacientes portadores de hepatite C, cuja estimativa no Brasil atinge cerca de 4 milhões de pessoas.
O HU já oferece atendimento diferenciado a esses pacientes (consultas ambulatoriais e exames) e o
novo centro irá complementá-lo. Em 29/12/08 foram inauguradas as novas instalações da UTI
Neonatal, sob a liderança das Amigas do HU, beneficiando a comunidade no atendimento de recémnascidos que necessitem de tratamento intensivo. As novas instalações, com 10 leitos, são o
primeiro passo para adequação do espaço físico do hospital com o objetivo de concretizar a
instalação da UTI Pediátrica. A FURG está participando do PROMINP (Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural), instituído pelo Governo Federal, através do
decreto nº 4.925 de 19/12/03, com o objetivo de maximizar a participação da indústria nacional de
bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás
natural no Brasil e no exterior. O Governo Federal vem, a partir de 2003, implementando uma
política de conteúdo local no setor de petróleo e gás natural para transformar os expressivos
programas de investimentos em geração de emprego e renda para o País. No âmbito do PROMINP
foi feito um diagnóstico completo da indústria nacional de petróleo e gás natural, e no cruzamento
da demanda com a capacidade de atendimento de bens e serviços, foram identificadas grandes
lacunas quanto à oferta de mão-de-obra qualificada. Chegou-se a um déficit de 112.625
profissionais no País, entre os quais 4.785 profissionais no Rio Grande do Sul, requeridos pelo
mercado para implantação dos empreendimentos de petróleo e gás natural então projetados até o
final de 2010. Nesse sentido foi criado o Plano Nacional de Qualificação Profissional (PNQP), o
qual visa a capacitar esses milhares de profissionais até o final de 2009, gratuitamente, e com
bolsas-auxílio mensais para os alunos desempregados de R$ 300 para os cursos de nível básico, R$
600 para os cursos de nível médio e técnico e R$ 900 para os cursos de nível superior. A FURG, no
nível médio, sob a liderança do CTI, com a participação das Engenharias, já qualificou 270
profissionais, distribuídos nos cursos de Encarregado de Instrumentação, Encarregado de Elétrica,
Supervisor de Planejamento, Instrumentista Montador, Instrumentista de Sistemas, Eletricista
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Montador e Eletricista Força e Controle. Em 23 de junho de 2008, realizou-se a 1ª Assembléia do
Centro de Excelência em Engenharia Suprimento e Construção (CE-EPC), na sede da Petrobras, no
Rio de Janeiro, com mais de 70 assinaturas na Ata de sua fundação. O Centro tem a missão de
tornar a indústria brasileira associada à cadeia produtiva de EPC do segmento de óleo, gás e
energia, competitiva e sustentável em termos mundiais, congrega atualmente 84 associados,
integrando 4 operadoras de óleo e gás (Petrobras, Shell, Statoil/Hydro, Repsol/YFP), 48 empresas
da cadeia de EPC, 17 associações de classe, e 15 instituições de ensino e pesquisa, entre elas a
FURG. Em 10 de dezembro de 2008 foi realizada a 2ª Assembléia Geral do CE-EPC, quando foi
eleita a nova diretoria do CE-EPC para o biênio 2009/2010 e apresentados os resultados do
exercício de 2008, o Planejamento Estratégico e o Plano de Trabalho para 2009, com ampla
participação dos sócios. Portanto, a estruturação e o funcionamento do Centro de Excelência em
EPC apresentaram avanços e resultados concretos no segundo semestre de 2008. O Centro
Integrado de Desenvolvimento do Ecossistema Costeiro e Oceânico do Extremo Sul do Brasil –
CIDEC-SUL, da FURG, recebeu, em 04/09/08, o lançamento do Fórum Regional do PROMINP do
RS, com sede em Rio Grande. O evento, promovido pelo Comitê Regional do Fórum e Petrobras,
contou com a participação de mais de quatrocentas pessoas. Participam do Fórum: Petrobras,
TRANSPETRO, Centro de Indústrias do Rio Grande (CIRG), Prefeitura Municipal do Rio Grande,
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Sebrae Nacional, SEBRAE/RS, FIERGS/SENAI,
Secretaria Estadual de Desenvolvimento de Assuntos Internacionais (SEDAI), Secretaria Estadual
de Justiça e Inclusão Social (SJDS), Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia / Rede-Petro,
Diretoria do Trabalho, Instituto Federal Sul-rio-grandense (ex-CEFET-RS), Superintendência do
Porto do Rio Grande (SUPRG), RS Óleo e Gás, Conselho de Autoridade Portuária do Rio Grande
(CAP). O Fórum, a partir da caracterização da demanda nacional de obras industriais do segmento
de petróleo e gás natural, identificará as necessidades de qualificação de mão-de-obra e de
capacitação dos fornecedores locais de bens e serviços. A partir desse diagnóstico serão
implementadas, através de projetos, ações de suprimento das mesmas. Do início do Prominp até
hoje, foram lançados 18 Fóruns Regionais em 14 estados do País: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro (região da Bacia de Campos e Duque de
Caxias), Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo (Região Metropolitana, Bacia de Santos,
Cubatão, Paulínia e Vale do Paraíba) e no Rio Grande do Sul (Rio Grande). O próximo passo será a
realização de um workshop para definir a carteira de projetos do Fórum, onde a FURG, através do
Grupo de Desenvolvimento Regional, submeteu 17 Propostas de Projetos Preliminares (PPPs). O
Conselho Universitário, em 12/09/08, aprovou a outorga do título de Doutor “Honoris Causa” ao
excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e ao excelentíssimo Senhor Fernando Haddad,
considerando os relevantes serviços prestados à Educação e ao desenvolvimento do País. Nos dias
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22 e 23/09/08, a FURG sediou o Encontro Regional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Assuntos Comunitários e Estundantis (FONAPRACE). O tema principal do Encontro foi a
assistência estudantil e formas para ampliá-la, diante do crescimento projetado dos estudantes no
âmbito do REUNI. A equipe FurgBol sagrou-se pentacampeã brasileira e campeã latino-americana
na Robocup – Competição Brasileira de Robótica realizada em Salvador, na Bahia. A competição
faz parte do Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial, promovido pela Sociedade Brasileira de
Computação e credenciou o campeão para o campeonato mundial da categoria em 2009, na Áustria.
A FurgBol contou com dez acadêmicos de graduação em Engenharia de Computação e da PósGraduação em Modelagem Computacional. O Programa de Formação Continuada na Área
Pedagógica (PROFOCAP), destinado aos docentes da Universidade, ganhou força em 2008 com a
realização de várias atividades e palestras. As temáticas abordadas no PROFOCAP são o currículo e
a metodologia de ensino, conhecimento e saberes docentes, avaliação da aprendizagem, estágio
supervisionado, novas tecnologias da informação e da comunicação e projeto político-pedagógico.
Durante o período de 6/10/08 até 31/10/08 ocorreu mais uma etapa da Avaliação dos Docentes
pelos Discentes da FURG, onde todos os estudantes têm a oportunidade de avaliar a atuação de
cada professor em suas respectivas disciplinas. Esse processo, além de atender uma determinação
do CONSUN, cujos resultados são utilizados para a progressão funcional, também oportuniza aos
docentes uma reflexão a respeito da percepção que os discentes têm de sua atuação pedagógica. A
VII Mostra da Produção Universitária (MPU) foi realizada de 22 a 24/10/08. A MPU continua em
fase de grande crescimento. Em 2005 foram apresentados 663 trabalhos, em 2006 cerca de 800, em
2007 1.259 trabalhos, e neste ano mais de 1300 trabalhos. O evento foi quase todo realizado no
prédio do CIDEC-SUL, à exceção das apresentações dos trabalhos dos estudantes de graduação,
que foram realizadas nas salas do pavilhão. Destaca-se neste ano a realização da GERIBANDA, que
é o movimento de arte e cultura, dentro da MPU. Outro destaque foi a IV Feira de Inovação
Científico-Tecnológica e Cultural que ocorreu durante os turnos da manhã e tarde. Foram
apresentados 48 trabalhos, envolvendo as áreas de energias alternativas, robótica, tecnologias
sociais, dentre outras. Além da comunidade universitária, participaram as escolas das redes
municipal, estadual e privada dos ensinos fundamental e médio. A visitação nos estandes foi intensa
por parte da comunidade, principalmente das escolas públicas da cidade. A distinção universitária
na VII MPU coube ao Prof. Dr. Jorge Pablo Castello. Em março de 2007 teve início o
cadastramento por meio eletrônico de projetos de pesquisa na PROPESP. O objetivo do mesmo é
possibilitar um acompanhamento das pesquisas desenvolvidas na Instituição em todas as áreas do
conhecimento, dando maior visibilidade tanto à comunidade universitária, quanto à sociedade. No
primeiro ano foram cadastrados 349 projetos e neste ano mais 290 novos projetos foram
cadastrados. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) foi criado através da Portaria 821/2008 da
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reitoria. O Núcleo está formado por coordenador, secretário e um conselho composto por mais 5
servidores. O grupo realizou visitas a outras Universidades que já possuem um órgão semelhante
para acertar colaborações e elaborou a minuta da proposta de política da FURG na área de
propriedade intelectual e inovação tecnológica, a ser submetida ao CONSUN. No ano de 2008
foram criados três novos cursos de especialização, todos na modalidade a distância: Mídias na
Educação; Matemática e Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e Cultura. Foi aprovado neste ano
o projeto CIDEC-SUL 4 (Edital CT-INFRA), no valor de R$ 1.994.000,00, permitindo que a FURG
amplie sua capacidade de realizações de projetos multidisciplinares que visem ao desenvolvimento
sustentável da região sul do Rio Grande do Sul. A PROPESP, em parceria com a PROACE,
PROGRAD e REITORIA tem apoiado a elaboração de projetos incentivando a participação dos
pesquisadores em diferentes editais de fomento de várias agências de pesquisa ou em cooperação
com empresas privadas ou órgão públicos federais, estaduais ou municipais. Neste ano destaca-se o
início dos projetos “Estudo de Tecnologias para a Conversão de Energia das Ondas do Mar em
Energia Elétrica na Costa do RS (EONDAS-RS)”, em parceria, através de contrato, com a
Petrobras/CENPES, e “Consolidação e Desenvolvimento do Pólo Naval em Rio Grande”, em
convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, e aprovação
pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) do projeto “Instituto de Ciência e Tecnologia em
Toxicologia Aquática”, dentro do edital dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do
CNPq/MCT (INCT). Nesse caso a FURG foi escolhida como sede. Além de atuar como sede de um
INCT, a FURG participa diretamente de outros três INCTs no País: 1) Mudanças Climáticas; 2)
Criosfera; e 3) Tecnologia de Nanomateriais de Carbono. Os calendários Escolar e Administrativo
foram unificados, dando origem ao Calendário Universitário. A proposta encaminhada teve por
objetivo facilitar o acesso às datas e prazos de atividades acadêmico-administrativas da Instituição.
Foi realizada a obra de reforma do prédio que abrigará a Secretaria Geral de Educação a Distância
(SEAD) a partir de 2009. O prédio conta com salas e laboratório para o desenvolvimento das
atividades executadas pelos estudantes, monitores, tutores e professores, além da equipe
multidisciplinar. A SEAD realizou, nos dias 20 e 21/06/08, na cidade de São Lourenço do Sul, o 4°
Curso de Capacitação de Professores e Tutores, com a participação de 98 pessoas. O objetivo dessa
capacitação foi integrar professores, tutores a distância e presenciais e equipe da SEAD, além de
discutir questões que envolvem o trabalho didático-pedagógico nessa modalidade de educação,
envolvendo cursos de graduação e de pós-graduação. Foi realizada a segunda edição da capacitação
fora da sede, ocorrida também em São Lourenço do Sul, nos dias 07 e 08/11/08. Nesta ocasião,
participaram em torno de 120 pessoas, entre professores, tutores, coordenadores de polos e
comissão organizadora. O Processo Seletivo unificado, para os cursos do pró-licenciatura
(PROLIC), foi realizado pela Universidade Federal de Santa Maria. O Processo Seletivo para o
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provimento de 90 vagas no Curso de Licenciatura em Matemática sob responsabilidade da FURG,
foi realizado nos polos de Sobradinho, Três de Maio e Sapiranga. O Processo Seletivo para o
provimento de 60 vagas sob a responsabilidade da UFRGS foi realizado na FURG, pois a mesma é
polo para o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. No dia 18/10/08, foi realizada a aula
inaugural de todos os Cursos da Rede Gaúcha de Ensino Superior a Distância (REGESD) pelos
membros do Comitê Gestor dessa rede. A REGESD foi consolidada em 2008, sendo constituída
pelas seguintes Instituições de Ensino Superior: Universidade Federal de Rio Grande (FURG);
Instituto Federal Sul-rio-grandense (ex-CEFET-RS); Universidade de Caxias do Sul (UCS);
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS); Universidade Federal de Pelotas (UFPel);
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) e Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Participamos de Programa de Mobilidade
Estudantil Nacional da ANDIFES, viabilizado através de convênio firmado entre Instituições
Federais de Ensino Superior – IFES –, com o objetivo de regular a relação de reciprocidade entre as
instituições no que se refere à mobilidade de alunos de graduação. O Programa de EstudantesConvênio de Graduação (PEC-G), o qual se constitui num instrumento de cooperação educacional
que o Governo Brasileiro oferece para outros países em vias de desenvolvimento, especialmente da
África e da América Latina, acolhe na FURG 14 estudantes, provenientes de diferentes países e
matriculados em cursos variados. O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior
(PROMISAES) tem por objetivo fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre os países
com os quais o Brasil mantém acordos – em especial os africanos – nas áreas de educação e cultura,
consolidando uma política de intercâmbio que promova maior integração entre o Brasil e os países
em desenvolvimento. O Projeto oferece apoio financeiro no valor de um salário mínimo mensal
para alunos estrangeiros participantes do PEC-G, regularmente matriculados em cursos de
graduação em Instituições Federais de Ensino Superior. O auxílio visa cooperar para a manutenção
dos estudantes durante o curso, uma vez que muitos vêm de países pobres. Nesse ano de 2008,
iniciou-se, em conjunto com a Coordenação do Curso de Física, atendimento de reforço aos alunos
que apresentam dificuldade de aprendizagem nas disciplinas dessa área. Conforme resultado da
avaliação, no final do ano letivo, pretendemos transformar a experiência em um projeto de apoio
aos alunos PEC-G. Já no Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades, o qual tem
por objetivo possibilitar a mobilidade de estudantes universitários de Portugal e do Brasil,
potencializando as relações acadêmicas entre os dois países para a criação de um espaço iberoamericano de educação superior, temos 10 estudantes com bolsas, com o apoio financeiro do Banco
Santander. Desde 2005, a FURG possui projetos aprovados pelo edital do Programa Incluir da
SESu/MEC. Os projetos têm por objetivo atender as demandas emergentes de estudantes com
necessidades especiais e é elaborado sob orientação da Pró-Reitoria de Graduação com a
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participação e coordenação de professores do Instituto de Ciências Humanas e da Informação
(ICHI), tendo como principais ações a socialização e permanência do estudante com deficiência no
ensino superior; a apresentação e discussão de filmes; a instalação de elevador e outros recursos. O
projeto aprovado pelo MEC, no ano de 2008, denomina-se “Acessibilidade e inclusão na FURG:
construindo novas possibilidades”, no âmbito do qual já foram desenvolvidas inúmeras atividades.
A FURG participou do Edital do Programa de Educação Tutorial (PET) e foi contemplada com
mais um novo grupo: PET Enfermagem, que está em fase de estruturação, selecionando os quatro
novos bolsistas da FURG. No âmbito do Programa de Consolidação das Licenciaturas
(PRODOCÊNCIA), aprovamos o projeto “A Universidade e a Escola em ruas de mãos duplas”, que
objetiva propiciar ações extracurriculares vinculadas à formação de professores oferecendo aos
estudantes dos cursos de Licenciatura da FURG um contato diferenciado com o cotidiano escolar
das instituições de ensino, articulando formação inicial e continuada e fomentando novas formas de
organização curricular. Inauguramos o Laboratório de Ensino e Prática Docente (LEPD), o qual
agrega todas as iniciativas e recursos referentes ao desenvolvimento do PRODOCÊNCIA. Esse
programa tem como objetivo trazer melhorias aos cursos de Licenciaturas das IFES. Ingressamos no
Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), um Programa inovador da
CAPES, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo é a melhoria
da Educação Básica, incentivando os jovens a seguirem a carreira de professor, especialmente nas
áreas de matemática, física, química e biologia. O projeto disponibiliza 5 bolsas para professores
coordenadores do projeto e subprojetos; 63 bolsas para acadêmicos dos cursos de licenciatura; 14
bolsas para professores supervisores das escolas públicas estaduais e municipais. Um aspecto
relevante que diz respeito à qualidade do ensino de graduação, proposto no PDI, é a melhoria
implementada nas salas de aula, com a aquisição de cadeiras e iluminação novas, além da instalação
de multimídias. Somam-se a isso as melhorias em laboratórios de ensino com a aquisição de novos
equipamentos. A Banda Marcial FURG-CTI, criada em 2000, apresentou-se publicamente em 21
oportunidades. A banda é aberta à comunidade e tem entre seus componentes alunos do CTI, da
graduação da FURG e do CAIC, oriundos do Projeto Jovem Cidadão. Em 2008 a banda conquistou
o campeonato estadual em sua categoria, classificando-se para participar do campeonato brasileiro
em 2009. O Núcleo de Ensino a Distância (NEAD) do CTI atendeu, em 2008, 749 alunos no estado
de SC, participantes do Programa de Formação Continuada Mídias na Educação, promovido pela
FURG em parceria com a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), sendo que 500 estão
matriculados no Ciclo Básico (Extensão) e 249 no Ciclo Intermediário (Aperfeiçoamento). Os polos
atendidos são: Florianópolis (150 vagas Ciclo Básico e 78 no Ciclo Intermediário); Chapecó (100
vagas no Ciclo Básico, e 50 no Ciclo Intermediário); Joinville (84 vagas no Ciclo Intermediário);
Caçador (47 vagas no Ciclo Intermediário); Blumenau (100 vagas no Ciclo Básico) Tubarão (100
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vagas no Ciclo Básico) e Lages (50 vagas no Ciclo Básico). O NEAD também está atendendo 32
alunos (17 do polo Rio Grande e 15 do polo SC) da primeira pós-graduação do Brasil em Mídias na
Educação, promovido pela FURG em parceria com a Secretaria de Educação a Distância
(SEED/MEC), curso gratuito voltado para docentes da rede pública de Ensino Fundamental e
Médio. Em dezembro de 2008 o NEAD realizou o processo de seleção para a implantação do Curso
de Informática no âmbito do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil – E-TEC BRASIL. Foram
ofertadas 150 vagas, atendendo aos polos de Santo Antônio da Patrulha (50 vagas), Canguçu (50
vagas) e São Lourenço (50 vagas), sendo todos os polos no estado do RS. O Colégio Técnico
Industrial Professor Mário Alquati (CTI) ofereceu, a partir de setembro deste ano, o “Curso
Encontros Dialógicos com o PROEJA” (Programa de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos). A organização e realização do
curso ocorreram com a participação do Núcleo de Educação a Distância – NEAD/ CTI e do Núcleo
de Estudos de Educação de Jovens e Adultos – NEEJA/FURG. O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou em 29/12/08 o projeto de lei que cria 38 institutos federais de educação, ciência e
tecnologia, fazendo surgir um novo modelo de ensino médio profissional no País. O Colégio
Técnico Industrial – CTI Prof. Mário Alquati sediará um dos campi do Instituto Federal do Rio
Grande do Sul, que terá sedes também nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul,
Osório, Erechim, Porto Alegre e Sertão. Os institutos integram o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) e aumentam o número de vagas em cursos técnicos de nível médio, em
licenciaturas e em cursos superiores de tecnologia. Os institutos nascem com 168 campi e chegarão
a 2010 com 311. No mesmo período, as vagas aumentarão de 215 mil para 500 mil. O Reitor da
FURG participou em Portugal, na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo, da
criação do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. A iniciativa possibilita o incentivo e a
organização de atividades de cooperação no âmbito do ensino de graduação e de pós-graduação, por
redes educativas que permitam o intercâmbio de currículos e modelos educativos e a concretização
de ações conjuntas, especialmente em áreas emergentes e de impacto social. A Reitoria encaminhou
proposta de realização de consulta à comunidade universitária, a fim de elaborar as listas tríplices
para escolha de Reitor e Vice-Reitor, para o período 2009/2013, a qual foi aprovada, em 20/06/08,
pelo Conselho Universitário. Encerradas as inscrições, houve somente uma chapa inscrita composta
por: João Carlos Brahm Cousin (candidato a Reitor); Ernesto Luiz Casares Pinto (candidato a ViceReitor) e Cleuza Maria Sobral Dias. O CONSUN reconheceu em 25/07/08 que, em virtude da
inscrição de chapa única para concorrer à escolha para Reitor e Vice-Reitor, ficou prejudicada a
pesquisa de opinião. Na mesma reunião homologou a única chapa inscrita “A FURG Crescendo
com mais Vida”, cujos nomes foram apresentados e aprovados no Colégio Eleitoral da FURG, em
reunião do dia 05/12/08, visando à composição da Lista Tríplice para Reitor e Vice-Reitor. Após a
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publicação do Decreto de nomeação ao cargo, no Diário Oficial da União, em 24/12/08, assinado
pelo ministro e pelo presidente Lula, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, dará posse oficial
ao Reitor da FURG João Carlos Brahm Cousin, em janeiro de 2009, em Brasília. Esse é o resumo
dos principais fatos, dentre tantas outras realizações que efetuamos em 2008, em conjunto com a
nossa comunidade universitária, que demonstra o excelente momento vivido pela FURG, que cresce
de forma planejada e com qualidade. Ainda estamos em um período de transição, natural em
qualquer processo de crescimento e de mudança institucional, o qual se prolongará por algum
tempo, pois temos que continuar implementando o REUNI e funcionar nos termos do novo
Estatuto, e isso não se faz da noite para o dia. No ano de 2009 temos que discutir e aprovar o
Regimento Geral da Universidade (RGU), o qual, antes da sua aprovação no Conselho
Universitário, também será submetido a um plebiscito. Mais uma grande oportunidade para
aprofundar o debate acerca do funcionamento da FURG, em consonância com o novo Estatuto. Essa
é a FURG que estamos dirigindo, uma universidade federal que vive novos, instigantes,
desafiadores e melhores tempos. Compartilhamos esse momento com todos que sonham e
acreditam na luta perseverante por uma Universidade crescendo com muito mais vida, e cada vez
mais sintonizada com as causas sociais.
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Na tabela 17, a seguir, são apresentados alguns indicadores utilizados, comparando o ano de
2008 com os anteriores.
TABELA 17 – Principais indicadores de desempenho operacional.
INDICADORES

2004

2005

2006

2007

2008

Candidatos ao vestibular

10.772

10.085

11.111

10.854

10.648

Vagas oferecidas no vestibular

1.216

1.233

1.278

1.342

1.356

Candidatos/vaga no vestibular

8,86

8,17

8,69

8,09

8,09

35

35

35

36

40

5.875

6.237

6241

6.647

6.553

--

--

--

270

179

Alunos diplomados em graduação

848

802

875

892

925

Diplomados graduação / vagas no vestibular

0,69

0,65

0,68

0,66

0,68

Bolsas de graduação (trabalho e monitoria)

314

311

314

324

314

Bolsas de apoio social ao estudante (alimentação)

135

144

207

316

1.282

Bolsas de apoio social ao estudante (transporte)

160

190

321

543

626

Bolsas de apoio social ao estudante (moradia)

41

60

60

60

78

Bolsas de iniciação científica (PIBIC-CNPQ-PIBITIFURG-PET)

111

116

116

135

130

Número de cursos de especialização

13

14

16

19

17

Alunos matriculados em especialização

396

409

470

560

513

Monografias de cursos de especialização

126

163

204

113

100

Número de cursos de mestrado

9

10

12

14

15

N° programas de pós-graduação com conceito Capes ≥ 3

9

10

12

14

15

Alunos matriculados em mestrado

357

329

384

343

485

Dissertações de mestrado

97

94

88

112

142

Número de cursos de doutorado

3

3

5

6

7

Alunos matriculados em doutorado

47

56

85

144

182

Teses de doutorado

10

4

3

5

13

Alunos matriculados na pré-escola e ensino fundamental

639

624

772

830

777

Formados no ensino fundamental

30

34

36

23

41

Número de cursos de ens. Médio e profissional

6

6

6

6

11

1.022

1.010

938

981

828

183

115

168

173

158

Nº de cursos de graduação oferecidos no vestibular
Alunos matriculados em graduação (1º semestre)
Alunos matriculados em graduação EAD

Alunos matriculados no ensino médio e profissional
Formados no ensino médio e profissional
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População de estudantes (total de matriculados)

8.336

8.665

8.928

9.505

9.516

Docentes do ensino superior

473

470

482

476

523

Docentes substitutos do ensino superior

137

137

153

152

131

Docentes visitantes no ensino superior

2

3

1

2

4

Docentes de ensino superior + substitutos

610

607

635

630

658

Docentes do ensino superior com doutorado

219

239

256

264

297

Docentes com doutorado /docentes do ensino superior

0,46

0,51

0,53

0,55

0,57

Alunos matriculados graduação / Docentes Ens. Superior

12,42

13,27

12,94

13.96

12,87

Alunos matriculados graduação / Docente Ens. Superior
+ Substitutos

9,63

10,28

9,82

10,55

10,23

Docentes do ensino profissional

34

38

44

44

44

Docentes substitutos do ensino profissional

17

19

10

13

15

20,03

17,71

17,37

17,21

14,02

992

1023

1021

987

984

378

390

396

393

435

5,92

6,10

6,11

6,73

6,84

36.992

39.902

42.438

44.869

47.414

6,29

6,49

6,79

6,75

7,04

Exemplares de livros

80.891

91.290

95.811

100.253

106.556

Exemplares de livros / alunos de graduação

13,76

14,84

15,35

15,08

15,82

Títulos de periódicos e livros editados

24

33

42

38

35

Internações no Hospital Universitário

8.354

7.718

7.761

8.053

6.509

Número de leitos no Hospital Universitário

188

186

188

190

190

Internações / leito no Hospital Universitário

44,4

41,5

41,3

42,4

34,25

Audiências realizadas pela assistência judiciária

189

180

52

180

75

Projetos desenvolvidos na assistência a construção civil

50

34

34

58

80

87.483,61

93.327,73

94.694,30

97.060,11

101.945,12

14,8

14,9

15,1

14,6

15,14

4

5

5

5

5

84.330

104.481

44.431

93.567

204.282

21.082,50

20.896,2

11.107,75

18.713,40

40.856,4

56.800

46.200

30.691

35.426

28.049

Alunos matriculados no ens. médio e profissional /
Docente de ens. médio e profissionalizante
Servidores técnico-administrativos em educação
Servidores técnico-administrativos em educação, com
nível superior
Alunos matriculados na graduação / Servidores técnicoadministrativo em educação
Títulos de livros
Títulos de livros / aluno de graduação

Área construída acumulada em m2
Área construída / por aluno de graduação. (m2/aluno)
Número de embarcações da frota oceanográfica
Combustível consumido pela frota oceanográfica. (litros)
Combustível consumido / embarcação
(litros/embarcação)
Número de visitantes ao Museu Oceanográfico
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A qualificação do corpo docente pode ser verificada observando-se o crescimento do
número de professores com doutorado: em 2004 eram 219; já em 2008 esse número chega a 297, ou
seja, um crescimento de 35,6% nos últimos 5 anos.
Aconteceu um significativo aumento no número de alunos da pós-graduação no período
2004-2008, 29,5% na lato sensu e 65,1%, isso se deve a uma política de expansão de vagas e
criação de novos cursos.
O aumento de 31,7% no período 2004-2008 do número e exemplares de livros à disposição
dos alunos, está relacionado à criação de programa específico para essa finalidade, com a
conseqüente alocação de recursos orçamentários.
O aumento do número de alunos matriculados na graduação ocorreu com o início do REUNI
com o aumento gradual de vagas nos cursos já existentes, da criação de quatro novos cursos
(Arqueologia, Arquivologia, Matemática Aplicada e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas).
O aumento significativo do número de bolsas de apoio social (alimentação e transporte) no
período 2004-2008 representa o resultado do esforço empreendido com a criação de programas de
apoio ao estudante.
Na tabela 18 estão explicitados os custos dos mais relevantes insumos determinantes na
obtenção dos produtos (resultados, serviços e bens).
TABELA 18 – Evolução dos insumos e seus custos
INSUMO

2004

2005

2006

2007

2008

Quantidade

3.193.658

3.395.468

3.529.100

3.748.790

4.899.160

Custo (R$)

1.397.237,18

1.507.534,77

1.722.542,99

1.646.352,41

1.779.575,13

Quantidade

80.982

87.756

85.058

97.490

110.626

Custo (R$)

463.966,26

418.361,12

485.802,66

628.038,61

718.159,28

Telefonia fixa

Custo (R$)

405.325,08

380.246,94

454.791,74

484.788,94

400.313,65

Telefonia móvel

Custo (R$)

31.892,89

21.811,91

35.529,26

26.520,23

75.568,64

Correios e Telégrafos

Custo(R$)

--

--

--

--

123.784,03

Gás hospitalar (m3)

Custo (R$)

164.208,89

249.333,36

223.531,25

182.680,56

222.658,63

Gás GLP (m3)

Custo (R$)

63.418,50

72.307,91

80.364,95

83.191,10

102.685,09

Km rodado

705.689

646.573

974..587

628.249

770.491

Quantidade

85.450

75.463

85.132

76.472

139.699

Custo(R$)

144.111,12

99.682,98

235..259,06

182.634,44

226.159,48

Gêneros alimentícios

Custo (R$)

33.220,81

7.728,77

4.915,49

3.096,36

11.477,61

Reprografia

Custo (R$)

48.690,11

56.705,07

62.401,78

67.139,20

79.052,96

Circuito de Dados

Custo(R$)

--

--

--

--

89.270,67

Locação

--

--

344.200,00

321.275,00

330.403,60

3.611,29

17.648,48

34.939,15

22.759,23

19.414,87

Energia elétrica (KW)
Água (m3)

3

Combustível (m )

Transportes

Frete
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INSUMO
Hotéis de Rio Grande
Rádio Universidade e FURG
TV

2004

2005

2006

2007

2008

Custo (R$)

6.178,30

8.868,75

15.691,29

7.731,55

8.619,16

Custo (R$)

63.600,00

163.147,33

313.915,15

302.000,00

298.000,00

Quantidade

41 pessoas

60 pessoas

60 pessoas

60 pessoas

78 pessoas

Custo (R$)

40.187,26

40.001,28

38.491,16

39.758,80

64.514,12

Publicações em jornais

Custo (R$)

119.695,02

110.076,45

145.227,45

103.228,00

125.643,22

Publicações imprensa nacional

Custo (R$)

144.302,71

153.869,39

119.280,80

112.902,56

176.731,83

Manutenção de veículos

Custo (R$)

37.574,09

24.062,70

36.693,09

17.761,00

136.564,64

Manutenção telefônica
Manutenção de elevadores –
HU
Manutenção dos Museus

Custo (R$)

25.100,00

24.062,70

12.082,60

11.619,08

30.849,01

Custo (R$)

11.808,72

12.907,48

13.227,54

11.043,08

4.633,07

Custo (R$)

--

--

--

--

132.474,83

Alimentação: RU e Lanches

Custo (R$)

49.373,64

60.736,28

85.081,81

138.209,12

161.071,42

Lavagem de veículos

Custo(R$)

--

14.441,51

14.785,72

16.756,93

19.845,64

Anestesia terceirizada - H.U.

Custo (R$)

--

--

--

314.136,68

401.953,02

Casa do Estudante

Na tabela 19 estão explicitados os contratos de terceirização de serviços com o seu valor, tipo e
quantidade de pessoas envolvidas.
TABELA 19 – Evolução dos contratos terceirizados que envolvem pessoal e seus custos
SERVIÇOS TERCERIZADOS
Vigilância terceirizada
Portaria terceirizada

2004

2005

2006

2007

2008

Quantidade

36 pessoas

51 pessoas

50 pessoas

56 pessoas

56 pessoas

Custo (R$)

570.319,99

646.425,94

919.873,51

946.448,97

1.241.086,92

Quantidade

--

40 pessoas

36 pessoas

40 pessoas

55 pessoas

Custo (R$)

--

423.116,55

479.935,76

478.231,87

607.390,02

Área (m )

53.591,84

--

62.347,80

97.060,11

106.922,71

Quantidade

56 pessoas

--

85 pessoas

91 pessoas

85 pessoas

Custo (R$)

562.461,70

--

853.176,59

1.220.916,47

1.353.556,57

Quantidade

--

--

--

--

07 pessoas

Custo (R$)

--

--

--

--

123.450,51

Quantidade

--

--

--

--

02 pessoas

Custo (R$)

--

--

--

--

26.495,67

Quantidade

--

--

--

--

01 pessoas

Custo (R$)

--

--

--

--

13.101,04

Quantidade

--

--

--

--

09 pessoas

Custo (R$)

--

--

--

--

141.032,31

Quantidade

--

--

--

--

05 pessoas

Custo (R$)

--

--

--

--

53.798,58

Quantidade

--

--

--

--

6 pessoas

Custo (R$)

--

--

--

--

84.569,36

2

Limpeza terceirizada

Jardinagem terceirizada
Cozinha terceirizada (CAIC)
Copeiragem terceirizada
Carga e Descarga terceirizada
(Serviços Gerais)
Contínuos terceirizados
Motoristas terceirizados
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Na tabela 20 estão explicitados despesas relativas a gastos gerais da Instituição.
TABELA 20 – Evolução de gastos gerais
EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS

2006

2007

2008

1 – Passagens

355.369,61

279.633,50

543.752,49

2 – Diárias e ressarcimentos de despesas em viagens

259.395,08

267.563,75

319.054,19

3 – Serviços tercerizados
3.1 – Publicidade
3.2 – Vigilância, Limpeza e conservação
3.3 – Tecnologia da informação

3.033.493,62 3.863.572,45 5.052.144,12
249.396,04

223.716,85

334.190,22

1.677.399,25 2.160.065,38 3.087.281,02
0

0

0

3.4 – Outros tercerizados

979.923,27

3.5 – Suprimentos de fundos

126.775,06

89.511,25

45.274,79

0

0

24.048,52

4 – Cartão de crédito corporativo
TOTAIS

1.390.278,97 1.585.398,09

3.648.258,31 4.410.769,70 5.938.999,32

Obs:
– no item 3.4 foram considerados os demais valores do grupo 339037 – cessão de mão-de-obra.
– no item 3.5 consta o total liquidado com suprimento de fundos, incluindo aí o cartão de pagamento do governo
federal
– no item 4 consta o total liquidado (despesa efetiva) do cartão de pagamento do governo federal
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INDICADORES DE GESTÃO
Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário – Versão
revisada em janeiro de 2006
INDICADORES DE GESTÃO, INSUMOS E CUSTOS
O Tribunal de Contas da União – TCU, através da decisão nº 408/2002, determinou às
Instituições Federais de Ensino Superior a inclusão no Relatório de Gestão dos indicadores
descritos a seguir:
1. Custo Corrente / Aluno Equivalente - A) com HU e B) sem HU
2. Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente
3. Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente - A) com HU e B) sem HU
4.
5.
6.
7.

Funcionário Equivalente / Professor Equivalente - A) com HU e B) sem HU
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com Pós-graduação (GEPG)
Conceito CAPESMEC para a Pós-Graduação

8. Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
9. Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
A aplicabilidade em 2002 dos referidos indicadores tomaram por referência o documento
intitulado “Orientações para o cálculo dos indicadores de gestão”. Em 2003, foi adotado as
instruções contidas na publicação “IFES – FORPLADE, denominada “Indicadores de Gestão”,
editada em novembro de 2003, na qual, quando da realização de reunião da Coordenação Nacional
Ampliada do FORPLAD, em abril de 2003, foram incorporadas outras sugestões, resultantes do
processo de avaliação do elenco de indicadores.
Dispondo das informações finais relativas ao ensino de graduação e pós-graduação, e
fazendo uso dos critérios contidos no documento intitulado “Orientação para Cálculo dos
Indicadores de Gestão – apresentamos a seguir os 9 (nove) indicadores de Gestão estabelecidos pelo
Tribunal de Contas da União – TCU.
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I – Custo Corrente / Aluno Equivalente

Custo Corrente Com HU:
Despesas Correntes da Universidade (conta SIAFI nº 3300000)

R$

192.687.681,49 (+)

65% das despesas correntes do hospital e maternidade

R$

7.437.531,22 (-)

Aposentadoria e Reformas (conta SIAFI nº 3319001)

R$

29.506.413,72 (-)

Pensões (conta SIAFI nº 3319003)

R$

4.859.795,78 (-)

Sentenças Judiciais (conta SIAFI nº 3319091)

R$

21.860.265,33 (-)

Despesa com pessoal cedido – docente

R$

288.945,25 (-)

Despesa com pessoal cedido – técnico-administrativos

R$

213.532,70 (-)

Despesa com afastamento País/Exterior – docente

R$

4.247.077,93 (-)

Despesa com afastamento País/Exterior – técnico-administravos.

R$

849.622,74 (-)

Total Custo Corrente

R$

123.424.496,82

Obs: Para aferir as Despesas Correntes foram considerados os totais de recursos tesouro e de
outras fontes, executados pela Universidade no exercício, incluindo-se todos os convênios
firmados, e excluindo-se as despesas de capital.
AGE = Número de alunos equivalentes na Graduação
AGE = ∑todos os cursos {(NDI * DPC)(1+[Fator de Retenção]) + ((NI – NDI)/4)* DPC)}*
[Peso do grupo em que se insere o curso]
AGE = 9.385,22
APGTI = Número de alunos tempo integral de Pós-Graduação
APGTI = 2 * APG (total de alunos na pós-graduação, incluindo-se os de mestrado e doutorado)
APGTI = 2* (485 Mestrado + 182 doutorado)
APGTI = 1.334
ARTI = Número de alunos tempo integral de Residência Médica
ARTI = 2*AR (total de alunos de Residência Médica)
ARTI = 2*61
ARTI = 122
Custo Corrente Com HU/ Aluno Equivalente = Custo Corrente / AGE + APGTI + ARTI
Custo Corrente Com HU/ Aluno Equivalente = 123.424.496,82/ 9.385,22 + 1.334 + 122
Custo Corrente Com HU = 123.424.496,82
Aluno Equivalente = 10.841,22
Custo Corrente Com HU / Aluno Equivalente = R$ 11.384,74
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Custo Corrente Sem HU:
Despesas Correntes da Universidade (conta SIAFI nº 3300000)

R$

192.687.681,49 (+)

65% das despesas correntes do hospital e maternidade

R$

11.442.355,73 (-)

Aposentadoria e Reformas (conta SIAFI nº 3319001)

R$

29.506.413,72 (-)

Pensões (conta SIAFI nº 3319003)

R$

4.859.795,78 (-)

Sentenças Judiciais (conta SIAFI nº 3319091)

R$

21.860.265,33 (-)

Despesa com pessoal cedido – docente

R$

288.945,25 (-)

Despesa com pessoal cedido – técnico-administrativos

R$

213.532,70 (-)

Despesa com afastamento País/Exterior – docente

R$

4.247.077,93 (-)

Despesa com afastamento País/Exterior – técnico-administrativos.

R$

849.622,74 (-)

Total Custo Corrente

R$

119.419.672,31

Obs: Para aferir as Despesas Correntes foram considerados os totais de recursos tesouro e de
outras fontes, executados pela Universidade no exercício, incluindo-se todos os convênios
firmados, e excluindo-se as despesas de capital.
AGE = Número de alunos equivalentes na Graduação
AGE = ∑todos os cursos {(NDI * DPC)(1+[Fator de Retenção]) + ((NI – NDI)/4)* DPC)}*
[Peso do grupo em que se insere o curso]
AGE = 9.385,22
APGTI = Número de alunos tempo integral de Pós-Graduação
APGTI = 2 * APG (total de alunos na pós-graduação, incluindo-se os de mestrado e doutorado)
APGTI = 2* (485 Mestrado + 182 doutorado)
APGTI = 1.334

ARTI = Número de alunos tempo integral de Residência Médica
ARTI = 2*AR (total de alunos de Residência Médica)
ARTI = 2*61
ARTI = 122
Custo Corrente Sem HU/ Aluno Equivalente = Custo Corrente / AGE + APGTI + ARTI
Custo Corrente Sem HU/ Aluno Equivalente = 119.419.672,31/ 9.385,22 + 1.334 + 122
Custo Corrente Sem HU = 119.419.672,31
Aluno Equivalente = 10.841,22
Custo Corrente Sem HU / Aluno Equivalente = R$ 11.015,33
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II – Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
Aluno Tempo Integral / Professor = AGTI + APGTI + ARTI / Nº de Professor
Aluno Tempo Integral = AGTI + APGTI + ARTI
AGTI = Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral
AGTI = ∑todos os cursos {(NDI * DPC)(1+[Fator de Retenção]) + ((NI – NDI)/4)* DPC)}
AGTI = 5.725,16
APGTI = Número de alunos tempo integral de Pós-Graduação
APGTI = 2 * APG (total de alunos na pós-graduação, incluindo-se os de mestrado e doutorado)
APGTI = 2* (485 Mestrado + 182 doutorado)
APGTI = 1.334
ARTI = Número de alunos tempo integral de Residência Médica
ARTI = 2*AR (total de alunos de Residência Médica)
ARTI = 2*61
ARTI = 122
Aluno Tempo Integral = AGTI + APGTI + ARTI
Aluno Tempo Integral = 5.725,16 + 1.334 + 122
Aluno Tempo Integral = 7.181,16
Número de Professores:
Professores
(+) Efetivos
(+) Substitutos
(+) Visitantes
(-) Afastados p/ pós-graduação
(-) Cedidos
Sub-Total
Peso atribuído
Total

12h

20h

40h

DE

Total

0
0
0
0
0
0
0,3
0

12
37
0
0
1
48
0,5
24

58
94
0
5
0
147
1
147

453
0
4
45
1
411
1
411

523
131
4
50
2
710

Aluno Tempo Integral / Professor = AGTI + APGTI + ARTI / Nº de Professor
Aluno Tempo Integral = 7.181,16
Professores = 582
Aluno Tempo Integral / Professores = 12,339
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III – Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente
Aluno Tempo Integral/Func. Equiv. Com HU = AGTI + APGTI + ARTI /Nº de funcionários
Aluno Tempo Integral = AGTI + APGTI + ARTI
AGTI = Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral
AGTI = ∑todos os cursos {(NDI * DPC)(1+[Fator de Retenção]) + ((NI – NDI)/4)* DPC)}
AGTI = 5.725,16
APGTI = Número de alunos tempo integral de Pós-Graduação
APGTI = 2 * APG (total de alunos na pós-graduação, incluindo-se os de mestrado e doutorado)
APGTI = 2* (485 Mestrado + 182 doutorado)
APGTI = 1.334
ARTI = Número de alunos tempo integral de Residência Médica
ARTI = 2*AR (total de alunos de Residência Médica)
ARTI = 2*61
ARTI = 122
Aluno Tempo Integral = AGTI + APGTI + ARTI
Aluno Tempo Integral = 5.725,16 + 1.334 + 122
Aluno Tempo Integral = 7.181,16
Número de Técnicos Incluindo HU
Técnicos
(+) Efetivos
(+) Temporários - limpeza
(+) Temporários - vigilância
(+) Temporários - outros
(-) Afastados para capacitação
(-) Cedidos
Sub-Total
Peso atribuído
Total

20h

24h

28
0
0
0
0
0
28
0,5
14

17
0
0
0
2
0
15
0,6
9

30h

34h

36h

40h

Total

4
0
0
0
56
0
3
0
0
0
0
0
63
0
0,75 0,85
47,25 0

0
8
0
4
0
0
12
0,9
10,8

935
77
0
78
20
4
1066
1
1066

984
85
56
85
22
4
1184
1147,05

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente Com HU
Aluno Tempo Integral = 7.181,16
Funcionário = 1.147,05
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente Com HU = 6,261
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Aluno Tempo Integral/Func. Equiv. Sem HU = AGTI + APGTI + ARTI /Nº de funcionários
Aluno Tempo Integral = AGTI + APGTI + ARTI
AGTI = Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral
AGTI = ∑todos os cursos {(NDI * DPC)(1+[Fator de Retenção]) + ((NI – NDI)/4)* DPC)}
AGTI = 5.725,16
APGTI = Número de alunos tempo integral de Pós-Graduação
APGTI = 2 * APG (total de alunos na pós-graduação, incluindo-se os de mestrado e doutorado)
APGTI = 2* (485 Mestrado + 182 doutorado)
APGTI = 1.334
ARTI = Número de alunos tempo integral de Residência Médica
ARTI = 2*AR (total de alunos de Residência Médica)
ARTI = 2*61
ARTI = 122
Aluno Tempo Integral = AGTI + APGTI + ARTI
Aluno Tempo Integral = 5.725,16 + 1.334 + 122
Aluno Tempo Integral = 7.181,16
Número de Técnicos Exceto HU
Técnicos
(+) Efetivos
(+) Temporários
(+) Temporários
(+) Temporários
(-) Afastados para capacitação
(-) Cedidos
Sub-Total
Peso atribuído
Total

20h

24h

30h

34h

36h

40h

Total

2
0
0
0
0
0
2
0,5
1

2
0
0
0
0
0
2
0,6
1,2

0
0
48
2
0
0
50
0,75
37,5

0
0
0
0
0
0
0
0,85
0

0
0
0
4
0
0
4
0,9
3,6

530
77
0
73
7
3
670
1
670

534
77
48
79
7
3
728

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente Com HU
Aluno Tempo Integral = 7.181,16
Funcionário = 713,3
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente Sem HU = 10,07
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IV – Funcionário Equivalente / Professor Equivalente
Funcionário Equivalente com HU / Professor = Nº de Funcionários / Nº de Professores
Funcionários

=

1.147,05

Professores

=

582
Funcionário Equivalente Com HU/ Professor = 1,971

Funcionário Equivalente Sem HU / Professor = Nº de Funcionários / Nº de Professores
Funcionários

=

713,3

Professores

=

582
Funcionário Equivalente Sem HU/ Professor = 1,226

V – Grau de Participação Estudantil
Grau de Participação Estudantil = AGTI / AG
AGTI = Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral
AGTI = ∑todos os cursos {(NDI * DPC)(1+[Fator de Retenção]) + ((NI – NDI)/4)* DPC)}
AGTI = 5.725,16
AG = Total de alunos regularmente matriculados na graduação
Matriculados no primeiro semestre = 6.503 / Matriculados no segundo semestre = 6.413
AG = 6.458,00

Grau de Participação Estudantil = 5.725,16/ 6.458,00
Grau de Participação Estudantil = 0,887
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VI – Grau de Envolvimento Discente com a Pós-Graduação
Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação = APG / AG + APG
APG = Total de alunos na Pós-Graduação incluindo-se alunos de mestrado e doutorado
APG = (485 Mestrado + 182 doutorado)
APG = 667
AG = Total de alunos regularmente matriculados na graduação
AG = 6.458,00
Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação = APG / AG + APG
Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação = 667 / 6.458,00 + 667

Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação = 0,094
VII – Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação = ∑conceito de todos os cursos de PG / Número
de cursos de PG
Cursos
Aqüicultura
Biologia
Ciências da Saúde
Ciências Fisiológicas
Educação Ambiental
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde
Enfermagem
Engenharia e Ciência de Alimentos
Engenharia Oceânica
Geografia
História da Literatura
Modelagem Computacional
Oceanografia Biológica
Oceanografia Física, Química e Geológica
Química
Total

Níveis

Conceito

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado/Doutorado
Mestrado/Doutorado
Mestrado/Doutorado
Mestrado
Mestrado/Doutorado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado / Doutorado
Mestrado / Doutorado
Mestrado
15

4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3
3
5
4
3
54

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação = 54 / 15
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação = 3,600
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VIII – Índice de Qualificação do Corpo Docente
Índice de Qualificação do Corpo Docente = (5D+3M+2E+G) / (D+M+E+G)

Nº de professores

Graduados Especialistas

(+) Efetivos
(+) Substitutos
(+) Visitantes
(-) Afastados p/ Pós.Grad.
(-) Cedidos
Total

12
55
0
1
0
66

49
17
0
2
1
63

Mestres

Doutores

Total

165
48
0
27
0
186

297
11
4
20
1
291

523
131
4
50
2
606

Índice de Qualificação do Corpo Docente = (5*291+3*186+2*63+66)/(291+186+63+66)
Índice de Qualificação do Corpo Docente = 2205 / 606

Índice de Qualificação do Corpo Docente = 3,624

IX – Taxa de Sucesso na Graduação

Taxa de Sucesso na Graduação = Nº de diplomados (NDI) / Nº Total de Alunos Ingressantes
Nº de Diplomados = 927
Nº Total de Alunos Ingressantes = 1.504
Taxa de Sucesso na Graduação = 927 / 1.504

Taxa de Sucesso na Graduação = 0,616
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EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO – TCU (2003-2008)
Descrição do Indicador

2003

I – Custo Corrente/Aluno
8.615,08
Equivalente com HU
Custo Corrente/Aluno
--Equivalente sem HU *
II – Aluno Tempo
10,352
Integral/Professor
III – Aluno Tempo
5,739
Integral/Funcionário
com HU
Aluno Tempo
--Integral/Funcionário
sem HU*
IV – Funcionário/Professor
1,804
com HU
Funcionário/Professor
--sem HU*
V – Grau de Participação
0,829
Estudantil
VI – Grau de Envolvimento
0,057
com a Pós-Graduação
VII – Conceito
3,444
CAPES/MEC para a
Pós-Graduaçao
VIII–Índice de Qualificação
3,181
do Corpo Docente
IX – Taxa de Sucesso na
0,604
Graduação
* Indicadores incluídos a partir de 2005.
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2004

2005

2006

2007

2008

9.857,57 9.425,32 11.762,82 11.671,61 11.384,74
---

9.042,00 11.374,55 11.186,45 11.015,33

10,997

10,536

10,786

11,204

12,339

5,785

5,395

5,558

5,477

6,261

---

9,497

9,600

9,23

10,07

1,901

1,952

1,941

2,046

1,971

---

1,109

1,124

1,214

1,226

0,869

0,820

0,837

0,853

0,887

0,064

0,059

0,070

0,072

0,094

3,667

3,600

3,667

3,571

3,600

3,322

3,494

3,477

3,575

3,624

0,605

0,583

0,619

0,581

0,616

