
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE 

ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DE 28 DE AGOSTO DE 2018 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (28/08/2018), terça-feira, na Sala B-1 

108, localizada no Campus I da FURB, sob a Presidência do Professor João Natel Pollonio 2 

Machado, reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e 3 

Extensão – CEPE, da Fundação Universidade Regional de Blumenau, em atendimento ao Edital 4 

de Convocação nº 09/2018, de vinte e quatro de agosto de dois mil e dezoito. Estiveram presentes 5 

os Conselheiros: Adiléia Aparecida Bernardo, Adriana Fischer, Alessandra Beirith, Alexander 6 

Christian Vibrans, Djalma José Patrício, Leomar dos Santos, Márcio Cristiano de Souza Rastelli, 7 

Maria José Carvalho de Souza Domingues, Marilu Antunes da Silva, Moacir Manoel Rodrigues 8 

Junior, Priscila Zeni de Sá, Roberto Luiz Evaristo Berndt, Simone Leal Schwertl, Udo Schroeder, 9 

Valéria Ilsa Rosa, Valmir Antonio Vargas, Vinicyus Rodolfo Wiggers, Wanderley Renato 10 

Ortúnio, Bruno Soares, João Henrique de Simas Bittencourt, Leonardo Sezerino, Sasha Benner 11 

Bauer e a servidora técnico-administrativa Iara Cristina Thewis, lotada na Secretaria de 12 

Expediente e Documentação – SED. Justificou a ausência a conselheira Andrea Soares Wuo. Não 13 

compareceu Gabrielle Tinti. Estiveram presentes como plateia os professores: Alexander Roberto 14 

Valdameri, Giselle Marie Krepsky, Thiago Batista, Daniella Kaliane Weise, Rodolfo Lourenço e 15 

Rozenei Maria Vilwert Cabral. Às quatorze horas (14h), verificada a existência de quórum, o 16 

Presidente iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos conselheiros da gestão 2018-2020 e deu 17 

posse a todos. Pediu em seguida que cada conselheiro se apresentasse e desejou um bom trabalho 18 

a todos. Em seguida passou ao item 2 da pauta, aprovação da ata das plenárias realizadas nos dias 19 

trinta e um de julho e dois de agosto de dois mil e dezoito (31/07/2018 e 02/08/2018). A ata foi 20 

aprovada sem emendas.  Foi solicitada a inversão de pauta de alguns processos devido a presença 21 

dos interessados na plenária. A inversão de pauta foi aprovada. No item 3 - Leitura de Expediente 22 

– nada foi apresentado. Item 4 - Processos para discussão, que após análise tiveram os seguintes 23 

resultados: 4.13 Processo nº 056/2018 Assunto: Pedido de contratação de professora visitante 24 

– Cássia Ferri em substituição a indicação da professora Ana Cristina Coll Delgado, no 25 

PPGE. Relator: Valmir Antonio Vargas.  O relator fez a leitura do parecer no qual se 26 

manifesta favorável à substituição do nome da Profª Drª Ana Cristina Coll Delgado, pelo da Profª 27 

Drª Cássia Ferri, com carga horária de vinte horas semanais. Por entender: a) estarem cumpridos 28 



os parâmetros estabelecidos na resolução nº 69/2017; b) haver, parecer anterior do CEPE 29 

favorável para a contratação de professor visitante sendo que o presente trata apenas da 30 

substituição do professor então aprovado, ou seja, a necessidade e a possibilidade já foram 31 

analisados; e c) ainda, por estarem satisfeitos os requisitos da Resolução nº 69/2017. Em 32 

discussão, manifestaram-se os conselheiros Adriana Fischer, Moacir Manoel Rodrigues Junior, 33 

Alexander Christian Vibrans, Maria José Carvalho de Souza Domingues e a professora Rozenei 34 

Maria Vilwert Cabral. Em votação, o parecer do relator foi aprovado pela maioria (20 votos a 3). 35 

Parecer do CEPE nº 052/2018.  4.11 Processo nº 066/2018 Assunto: Recurso da aluna 36 

Daniella Kaliane Weise, curso de Medicina Veterinária – para a flexibilização de módulo 37 

em que foi reprovada e permissão para cursar disciplinas dos módulos Saúde Animal III e  38 

Saúde Animal IV.  Relatora: Alessandra Beirith.  A relatora fez a leitura do parecer no qual se 39 

manifesta desfavorável à solicitação da acadêmica Daniella Kaliane Weise de liberação das 40 

matérias a serem cursadas para fim de graduação, pelas seguintes razões: 1) Os Módulos são as 41 

disciplinas, e as disciplinas solicitadas não existem isoladamente. 2)  “Estou de acordo com o 42 

parecer do Prof. Ricardo Dantas Lopes: “considero que o pedido da acadêmica já foi avaliado 43 

pelo órgão colegiado que tem legitimidade regimental e conhecimento acadêmico necessários 44 

para definir quanto à necessidade de cumprimento de um componente curricular em sua 45 

totalidade ou de forma parcial para atingir os objetivos esperados após a sua conclusão, de forma 46 

que sou pela negativa ao requerimento de matrícula apenas nas unidades do componente 47 

curricular ou módulos nos quais a acadêmica não atingiu a nota mínima em semestres anteriores”. 48 

Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Priscila Zeni de Sá, Valmir Antonio Vargas, 49 

Simone Leal Schwertl, Leomar dos Santos, Wanderley Renato Ortúnio, Leonardo Sezerino, o 50 

professor Thiago Batista, a estudante Daniella Kaliane Weise e o senhor Rodolfo Lourenço. Em 51 

votação, o parecer da relatora foi aprovado pela maioria (22 votos a 1). Parecer do CEPE nº 52 

049/2018. 4.6 Processo nº 094/2017 Assunto: Proposta da Política de Estágios da FURB.  53 

Relatora: Simone Leal Schwertl.  A relatora fez a leitura de seu parecer no qual se manifesta 54 

favorável à aprovação da nova Política Institucional de Estágio da FURB. A relatora também 55 

salientou que, apesar de estar a um longo tempo sendo discutida na esfera das Unidades 56 

Universitárias, alguns conselheiros levaram novamente a proposta aos seus pares para atualização 57 

e que as contribuições serão discutidas durante a análise da minuta. Os conselheiros Maria José 58 

Carvalho de Souza Domingues, Leomar dos Santos e o professor Alexander Valdameri se 59 



manifestaram sobre a proposta. O presidente sugeriu a discussão por destaques visto o documento 60 

ter sido encaminhado com antecedência. A plenária concordou com a discussão por destaques. Os 61 

artigos de um a vinte não tiveram discussão. Sobre o artigo vinte e um, manifestaram-se os 62 

conselheiros Priscila Zeni de Sá, Leomar dos Santos e a professora Giselle Marie Krepsky. Não 63 

houve discussão sobre os artigos vinte e dois a trinta e dois. No artigo trinta e três, manifestaram-64 

se os conselheiros Vinicyus Rodolfo Wiggers, Valmir Antonio Vargas, Maria José Carvalho de 65 

Souza Domingues, Djalma José Patrício, Roberto Luiz Evaristo Berndt, Alexander Christian 66 

Vibrans, Priscila Zeni de Sá e o professor Alexander Valdameri. Sem discussão nos artigos trinta 67 

e quatro a trinta e seis. No artigo trinta e sete, manifestou-se o conselheiro Valmir Antonio 68 

Vargas. Neste momento, o presidente sugeriu a sustação das discussões do processo nº 94/2017 69 

até a próxima sessão, para que alguns processos mais urgentes possam ser analisados e votados 70 

ainda nesta reunião. A plenária concordou com o pedido. 4.3 Processo nº 017/2018 Assunto: 71 

Pedido de Revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por instituição 72 

estrangeira – Sidemar Lubian Vieira. 4.4 Processo nº 018/2018 Assunto: Pedido de 73 

Revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por instituição estrangeira – 74 

Márcio Paulo de Lima. 4.5 Processo nº 019/2018 Assunto: Pedido de Revalidação de 75 

diploma de graduação em Medicina expedido por instituição estrangeira – Benício 76 

Fontoura Junior. Relator dos três processos: Leomar dos Santos. O relator fez a análise e 77 

leitura dos pareceres em bloco visto os três processos serem referentes à mesma Universidade e 78 

grade curricular. Após a leitura do parecer, o relator se manifestou favorável à decisão da 79 

Comissão Especial, designada pela Portaria nº 093/2018, quanto ao deferimento parcial do 80 

pedido e ao encaminhamento dos pareceres ao Colegiado do Curso de Medicina para as devidas 81 

providências, conforme o parecer da Comissão Especial expedido em 25 de junho de 2018. Em 82 

discussão e votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Pareceres do CEPE nº 83 

46, 47 e 48/2018 respectivamente. 4.2 Processo nº 008/2018 Assunto: Pedido de Revalidação 84 

de diploma de graduação em Medicina Veterinária expedido por instituição estrangeira – 85 

Mônica Albertinazzi. Relatora: Alessandra Beirith.  A relatora fez a leitura do seu parecer no 86 

qual se manifesta favorável à ratificação da decisão da Comissão Especial designada pela Portaria 87 

FURB nº 078/2018, de deferir parcialmente, condicionado à complementação de estudos, o 88 

pedido de revalidação de diploma de graduação em Medicina Veterinária de Monica 89 

Albertinazzi. Em discussão e votação, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 90 



Parecer do CEPE nº 050/2018. 4.1 Processo nº 023/2018 Assunto: Pedido de Revalidação de 91 

diploma de graduação em Engenharia de Telecomunicações expedido por instituição 92 

estrangeira – Rudy Ernesto Camargo Peñaranda. Relator: Carlos Roberto de Oliveira 93 

Nunes.  Tendo em vista o mandato do conselheiro ter encerrado em julho de 2018, mas o parecer 94 

já ter sido aprovado na Câmara de Ensino em 31/07/2018, o conselheiro Djalma José Patrício fez 95 

a leitura do parecer, no qual o relator se manifesta favorável à ratificação da decisão da Comissão 96 

Especial designada pela Portaria FURB nº 122/2018, de deferir o pedido de revalidação de 97 

diploma de graduação em Engenharia de Telecomunicações de Rudy Ernesto Camargo 98 

Peñaranda. Em discussão e votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Parecer 99 

do CEPE nº 051/2018. 4.9 Processo nº 038/2018 Assunto: Recontratação de professor 100 

visitante para o PPGEF. Relatora: Maria José Carvalho de Souza Domingues.  A relatora 101 

fez a leitura do seu parecer no qual se manifesta favorável ao “ad referendum” dado para a 102 

renovação da contratação do professor Dr. Davi Mesquita de Macedo como Professor Visitante – 103 

20 horas-aula, para atuar no PPGEF, pelo período de 1 (um) ano, a partir de fevereiro de 2018. 104 

Em discussão, manifestou-se o conselheiro Alexander Christian Vibrans. Em votação, o parecer 105 

da relatora foi aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE nº 052/2018. 4.10 Processo nº 106 

065/2018 Assunto: Alteração do PPC do curso de Administração, conforme exigência do 107 

Conselho Estadual de Educação/SC. Relator: Djalma José Patrício.  O relator fez a leitura do 108 

seu parecer no qual se manifesta favorável ao pedido de aprovação de alteração dos PPC do curso 109 

de Administração, incluindo os limites mínimos e máximos para integralização do curso. Em 110 

discussão e votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE nº 111 

057/2018. 4.14 Processo nº 062/2018 Assunto: Homologação de resultados de concurso 112 

público de provas e títulos – Professor Universitário – na área temática: “Teoria 113 

Organizacional”, convocado pelo Edital nº 02/2017. Relatora: Marilú Antunes da Silva.   A 114 

relatora fez a leitura do parecer no qual se manifesta favorável à homologação do resultado do 115 

concurso de uma vaga na Área Temática Teoria Organizacional, expresso abaixo, em 116 

conformidade com a documentação relativa ao concurso cujo resultado segue: Candidato: Júlio 117 

Cesar da Silva – desclassificado; candidata Priscila Cembranel – desclassificada; e candidato 118 

Sandro Aparecido Gonçalves – desclassificado. Em discussão e votação, o parecer da relatora foi 119 

aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE nº 053/2018. 4.12 - Processo nº 064/2018 - 120 

Assunto: Alteração da Resolução nº 17/2016. Relator: Alexander Christian Vibrans. Após a 121 



leitura do parecer, o relator se manifestou favorável à aprovação da proposta de alteração da 122 

Resolução nº 17/2016, com inclusão do § 5° no artigo 55 (resumo em linguagem direcionada ao 123 

público geral), inserção do Capítulo XX – Da avaliação dos Programas pelos discentes, e seu 124 

artigo 72A e renumeração do capítulo XX para XXI. Em discussão, manifestaram-se os 125 

conselheiros Márcio Cristiano de Souza Rastelli, Moacir Manoel Rodrigues Junior, Simone Leal 126 

Schwertl, Maria José Carvalho de Souza Domingues, Priscila Zeni de Sá e Valéria Ilsa Rosa. Foi 127 

proposta a votação por artigo da minuta, o que foi aceito pela plenária. O artigo primeiro foi 128 

aprovado por maioria (15 votos a 4). O artigo segundo foi aprovado por maioria (16 votos a 3). O 129 

parecer do relator e a minuta restaram aprovados. Item 5 - Comunicações Pessoais:  Nada foi 130 

relatado. Devido ao adiantado da hora, o presidente deu por encerrada a reunião, às dezessete 131 

horas e dois minutos. Para constar, foi lavrada esta ata que, uma vez lida e aprovada, vai assinada 132 

por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 28 de agosto de 2018. 133 

PROF. JOÃO NATEL POLLONIO MACHADO                    _________________________ 

PROFª ADILÉIA APARECIDA BERNARDO   _________________________ 

PROF. ADRIANA FISCHER     _________________________ 
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