
 

 
RELATÓRIO TRANSIÇÃO POR SETOR 

 
GESTÃO 2015/2019 

Nome do Setor/Divisão: 

ESCOLA TÉCNICA DO VALE DO ITAJAÍ – ETEVI/FURB 

Infraestrutura (localização): 

A ETEVI FUNCIONA NOS BLOCOSA F e G DO CAMPUS I DA FURB E OCUPOU 

DE FORMA GERAL, A SEGUINTE ESTRUTURA em 2018: 

• 11 salas de aula distribuídas entre dos blocos. 

• 11 turmas: sendo 4 de primeiras séries, 4 de segundas séries e três de 

terceiras séries, com um total de 445 (em média/considerando entradas 

e saídas durante o Ano Letivo de 2018) 

• As aulas de Inglês ocorrem no Furb Idiomas, desde, aproximadamente, 

2008, quando foi elaborada uma proposta de parceria entre ETEVI e 

FURB IDIOMAS. 

• As aulas de Educação Física ocorrem no Complexo Esportivo, no 

período vespertino e, em formato de modalidades esportivas. 

• Algumas salas de aula do período vespertino são utilizadas para as 

atividades extraclasses. 

Atribuições: (de acordo com o Estatuto da FURB, Decreto 9199/2010, Resolução 

nº 35/2010, art.)  

De acordo com o Decreto N 9199, de 2010, que homologa o estatuto da 
FURB, são atribuições da Unidade de Ensino Médio e Profissionalizante, 
ministrar o ensino médio e a educação profissionalizante da FURB, 
observando-se a legislação vigente.   
Recursos Humanos: (nominar pessoas que atuam no setor, cargos, vínculo, no 

caso de servidores temporários constar a validade do processo seletivo e data final 

dos contratos)  

Ana Sackl Professor do Quadro 
Angelo Vandiney Cordeiro Professor do Quadro 
Bolivar Fernandes da Silva Professor do Quadro 
Carin Carvalho Brugnara Administradora Escolar do Quadro 
Carmem Aparecida Formigari Professor do Quadro 



 

Caroline Gawlak Linhares Furb Idiomas 
Cassiano dos Santos Oliveira Professor Temporário/ emergencial 
Cláudia Suéli Weiss Professor do Quadro 
Denise Izaguirre Anzorena Professor do Quadro 
Diego Pasqualini Professor PSPS 
Geovana Alzira H. Henning Professor do Quadro 
Idione da Silva Professor PSPS 
Igor Lucas Schneider Técnico Administrativo do Quadro 
Jean Heitich da Silva Professor PSPS 
Jéssica Reinert dos Santos Furb Idiomas 
Juliana Urnau Professor Multidisciplinar PSPS 
Kelly Kristtine de Souza Orientadora Educacional do Quadro 
Liamari Dutra Furb Idiomas 
Lilian Faria dos Santos Haertel Furb Idiomas 
Manoel José Fonseca Rocha Professor do Quadro 
Maria Goretti Casas Campos 
Ferreira 

Professor do Quadro 

Maria Helena Batista Professor do Quadro 
Marilu Antunes da Silva Professor do Quadro 
Nadja Maria Pamplona Ziebarth Furb Idiomas 
Paulo Roberto Francisco Psicólogo Escolar/ Parceria CAE 
Perla Golle Professor do Quadro 
Raquel Goedert Professor do Quadro 
Ricardo Kramer Professor do Quadro 
Roseli Kietzer Moreira Professor do Quadro 
Rosilda Sturmer Professor do Quadro 
Rui Barboza Professor do Quadro 
Tassiana Körting Schramm Furb Idiomas 
Vera Regina Dalri  Supervisora Pedagógica/ Do 

quadro 
  
Wanderley Renato Ortúnio  
  

 Professor do Quadro 

  
 

Ações relevantes em execução:  
 

• Atividades de ensino direcionadas para resultados positivos de acesso ao 
Ensino Superior. Os indicadores utilizados são SAEB, ENEM, UFSC E 
ACAFE 

• Organização escolar com vistas a atender as novas diretrizes da BNCC, 
promulgada em dezembro de 2018. Já está programada uma formação com 
esse fim para o dia 1 de fevereiro de 2019. Será composto um grupo interno 
para pensar uma proposta para a ETEVI. 



 

• Medidas para a redução de custos, com vista a manter o equilíbrio financeiro 
da Unidade. Iniciaram no segundo semestre de 2018, quando apresentado 
um Relatório no Consuni. 

• Medidas de aproximação do Ensino Médio e Graduação. Algumas ações já 
estão sendo desenvolvidas, conforme Relatório no Consuni. 

• Qualificar ainda mais as práticas de ensino com vistas a tornar a ETEVI uma 
referência educacional em Blumenau e região. Resultados já percebidos. 

 
Demandas a serem realizadas: 
 

• Formalizar, se for o caso, um contrato para a manutenção da parceria 
entre ETEVI e FURB IDIOMAS.  

• Desenvolver uma política de integração entre o Ensino Médio e a 
Graduação. Penso ser uma iniciativa urgente, visto que outras 
instituições caminham nessa direção. 

• Continuidade da proposta apresentada a PROAD que, com o objetivo 
de aumentar o número de estudantes, de estabelecer uma parceria com 
a prefeitura a fim de promover descontos para os filhos dos servidores 
municipais estuarem na ETEVI. Temos a convicção que incrementará 
o número de estudantes.  

• Retomar a discussão da viabilização de um espaço físico para a ETEVI.  
 
PDI – situação do setor sob o cumprimento de objetivos e metas 
 
Em conversa recente com a senhora Flávia Keller, os objetivos propostos 
pela ETEVI, foram cumpridos. 
 
Gestão Financeira (PCC e orçamento): situação orçamentária do setor: orçamento 
em execução das receitas (se houver) e despesas de 2018 e situação até o 
momento do relatório. Previsão orçamentária para 2019. 
 
Durante o ano de 2018 a ETEVI conseguiu buscar o seu equilíbrio financeiro, 
realidade que resultou de algumas ações que redução as despesas (redução 
de horas de ensino, redução de despesas de viagem, economia de material 
de expediente), e a desvinculação do material didático da mensalidade, 
culminando numa redução das despesas por inadimplência, e, por fim, o 
aumento no número de alunos. Para 2019, continuaremos nessa direção. 
 
 
 
Considerações finais (se considerarem necessário) 
 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
 

 
Data e assinatura 



 

 

 

 

 

 

 

 


