
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE 

ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte (22/09/2020), terça-feira, na 1 

plataforma online Microsoft Teams, sob a Presidência da Reitora, Professora Marcia Cristina 2 

Sardá Espindola, reuniram-se em sessão extraordinária, os membros do Conselho de Ensino, 3 

Pesquisa e Extensão – CEPE da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, em 4 

atendimento ao Edital de Convocação nº 08/2020, de dezoito de setembro de dois mil e vinte 5 

(18/09/2020). Estiveram presentes os conselheiros: Adiléia Aparecida Bernardo, Adriana Fischer, 6 

Alessandra Beirith, Andrea Soares Wuo, Djalma José Patrício, Márcio Cristiano de Souza 7 

Rastelli, Marilú Antunes da Silva, Moacir Manoel Rodrigues Junior, Oklinger Mantovaneli 8 

Junior, Priscila Zeni de Sá, Rodrigo Diaz de Vivar y Soler, Romeu Hausmann, Valéria Ilsa Rosa, 9 

Valmir Antonio Vargas, Wanderley Renato Ortunio,  Gustavo Ramos Stein, Leonardo Sezerino, 10 

Letícia Muniz da Fontoura, Beatriz Muegge Silva, Jessica Felisberto da Silveira, Pablo 11 

Mafessoli, e a servidora técnica administrativa Natália Locatelli. Os conselheiros João Luiz 12 

Gurgel Calvet da Silveira e Taynara Schemes Macedo justificaram a ausência. Não 13 

compareceram os conselheiros Leomar dos Santos e Vinicyus Rodolfo Wiggers. Como plateia 14 

estiveram presentes Carla Carvalho, Ricardo Bittencourt e Rozenei Maria Wilvert Cabral. Às 15 

quatorze horas e um minuto (14h01), verificada a existência de quórum, a Presidente iniciou a 16 

sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida, submeteu à aprovação da plenária a 17 

realização da reunião do CEPE por meio virtual, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, 18 

passou-se ao item 1 - Aprovação da ata da sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de 19 

agosto de dois mil e vinte (25/08/2020). Colocada em votação, a ata da sessão plenária realizada 20 

no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte (25/08/2020) foi aprovada por unanimidade, 21 

sem emendas.  Nos itens 2 - Leitura de Expediente e 3 - Informes da Reitoria, nada foi 22 

relatado, passando-se ao item 4 – Processos para discussão, dos quais registro os seguintes 23 

resultados: 4.1 Processo nº 023/2020. Assunto: Pedido de prorrogação do contrato de 24 

Professora Visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE - Dr(a). Rita 25 

Buzzi Rausch. Relator: Ricardo Bittencourt. A palavra foi concedida ao relator, que fez a 26 

leitura do seu parecer, no qual assim se manifestou: “Considerando o exposto na análise, sou de 27 

parecer favorável à renovação do contrato da Dra. Rita Buzzi Rausch, para compor o quadro de 28 



professores do PPGE, na condição de professora visitante – 20 horas –, a partir do mês de 29 

setembro de 2020”. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Adiléia Aparecida Bernardo, 30 

Moacir Manoel Rodrigues Junior, Márcio Cristiano de Souza Rastelli, Oklinger Mantovaneli 31 

Junior e a Professora Carla Carvalho. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria, dezenove 32 

(19) votos a dois (2), sendo os votos contrários dos conselheiros Márcio Cristiano de Souza 33 

Rastelli e Adiléia Aparecida Bernardo. O conselheiro Márcio justificou o voto: “Declaramos voto 34 

contrário à prorrogação do contrato da Professora Visitante no PPGE, em virtude do atual 35 

momento econômico da instituição. Mesmo entendendo as justificativas apresentadas e 36 

conhecendo a capacidade produtiva da docente. Importante salientar que este voto não tem 37 

vínculo com o cargo que ocupo no SINSEPES”. No Item 5 – Comunicações Pessoais, A 38 

Presidente informou que algumas instituições da ACAFE (UDESC, UNIVILLE e UNESC) 39 

manifestaram a intenção de expandir seus cursos em formato EAD para todo o território de Santa 40 

Catarina. Esta informação deixou a FURB em estado de alerta e já estão sendo realizadas 41 

reuniões com os membros da ACAFE para que essa expansão não ocorra, pois pode prejudicar o 42 

posicionamento das outras instituições. O conselheiro Moacir Manoel Rodrigues Junior 43 

questionou se já há alguma diretriz para o retorno das atividades presenciais de ensino, grupos de 44 

pesquisa e do Stricto Sensu. A Presidente informou que as atividades administrativas presenciais 45 

já foram retomadas em horário parcial, exceto para os servidores enquadrados em grupo de risco. 46 

Há a perspectiva de retorno das atividades em horário integral e das aulas teóricas presenciais a 47 

partir de 13 de outubro. Cem (100) salas de aula estão sendo equipadas para que as aulas sejam 48 

transmitidas também via streaming. O Pró-Reitor de Ensino, Professor Romeu Hausmann 49 

informou que foi realizada uma reunião com todos os coordenadores de cursos, para o 50 

esclarecimento de algumas questões sobre o retorno das aulas teóricas presenciais. A capacidade 51 

de cada sala de aula será reduzida em virtude do distanciamento necessário entre as carteiras. Por 52 

esse motivo, será priorizado, inicialmente, o retorno das aulas presenciais apenas para as turmas 53 

com menos de trinta (30) alunos. Também foi solicitado aos coordenadores que fizessem um 54 

levantamento de quais disciplinas devem ser priorizadas para o retorno presencial, levando em 55 

consideração aspectos pedagógicos, pois existem disciplinas que os professores entendem que o 56 

processo de aprendizagem é prejudicado quando não é feito presencialmente. As disciplinas 57 

ministradas por professores enquadrados em grupos de risco permanecerão sendo transmitidas 58 



pela plataforma Microsoft Teams. O Pró-Reitor de Pesquisa, Professor Oklinger Mantovaneli 59 

Junior, informou que serão adotadas as mesmas medidas para o retorno das aulas presenciais do 60 

Stricto Sensu. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião às quinze 61 

horas e nove minutos (15h09min) e para constar, foi lavrada esta ata que, uma vez lida e 62 

aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 22 de setembro de 2020. 63 
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