
do “Art. 84” estendendo aos servidores da FURB o Auxílio Alimentação conforme 60 

regulamentação municipal. De forma que os servidores horistas ou com carga horária 61 

reduzida recebam a proporcionalidade do benefício. A política da Universidade é 62 

manter espaços com alimentação subsidiada, beneficiando os servidores que permanecem 63 

períodos de oito horas na FURB. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. III – 64 

CLÁUSULAS ACADÊMICAS – 3.1. Efetivar a política que garanta a 65 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a alocação efetiva das horas 66 

para todos os docentes da instituição. As políticas estão sendo construídas nesta direção. 67 

Em discussão e votação, aprovado por unanimidade; 3.2 Preservar as instâncias 68 

colegiadas de tomada de decisões. As instâncias estão sendo preservadas e a discussão da 69 

estrutura departamental, que parece ser o foco da consideração feita, está no bojo da 70 

proposta de reestruturação administrativa a ser discutida pelos conselhos superiores. Em 71 

discussão e votação, aprovado por unanimidade; 3.3 Regulamentar os Regimes de 72 

Tempo Parcial para professores do quadro. Há uma proposta, em anexo, a ser discutida 73 

com a comunidade acadêmica. Sua efetivação dependerá das deliberações advindas da 74 

reforma administrativa. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Ralf Marcos 75 

Ehmke, Simone Wagner, Rita Buzzi Rausch, Roberto Heinzle e Adilson Pinheiro. Com 76 

relação à discussão da proposta de reestruturação administrativa, o Presidente informou 77 

que foi dado prioridade à proposta de elaboração do Plano de Desenvolvimento 78 

Institucional – PDI e a resolução do Tempo Integral. O cronograma para retomada da 79 

discussão para apresentação da reestrutura administrativa está sendo providenciado pela 80 

Reitoria. Em votação, aprovado por maioria (vinte e três votos a nove), com declaração de 81 

voto do Conselheiro Ralf Marcos Ehmke, nos seguintes termos: “Voto contrário. Em 82 

assembleia dos dias 08 e 15 de fevereiro esse aspecto foi discutido avaliando a situação da 83 

instância departamental em um reforma administrativa que não foi concluída de fato. As 84 

recente proposta de nova resolução que regula o Regime de Tempo Integral omite 85 

completamente as responsabilidades do departamento. A assembleia entendeu que as 86 

instâncias não estão sendo respeitadas apesar que a reitoria afirma querer completar a 87 

reforma administrativa sem que tenha havido deliberação ou votação que altere a Lei 88 

Complementar 743/2010 e 745/2010,  tenta suprimir o departamento da legislação 89 

interna”; 3.4  Considerar na planilha de horário todas as atividades não contempladas 90 

formalmente, tais como: preparação das aulas, correção de trabalhos e reuniões. 91 


