CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE
ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2019
1

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezenove (30/07/2019), terça-feira, na Sala B-108,

2

localizada no Campus I da FURB, sob a Presidência da professora Marcia Cristina Sardá

3

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

4

Extensão – CEPE, da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, em atendimento

5

ao Edital de Convocação nº 06/2019, de vinte e seis de julho de dois mil e dezenove

6

(26/07/2019). Estiveram presentes os conselheiros: Adiléia Aparecida Bernardo, Andrea Soares

7

Wuo, Djalma José Patrício, João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, Leomar dos Santos, Márcio

8

Cristiano de Souza Rastelli, Marilú Antunes da Silva, Moacir Manoel Rodrigues Junior,

9

Oklinger Mantovaneli Junior, Roberto Luiz Evaristo Berndt, Romeu Hausmann, Valéria Ilsa

10

Rosa, Valmir Antônio Vargas, Vinicyus Rodolfo Wiggers, Jonathan Riekmann, Leonardo

11

Sezerino, Letícia Muniz da Fontoura, Lucas Busanello Serpa, e as servidoras técnico-

12

administrativas Iara Cristina Thewis e Natália Locatelli. Justificaram a ausência as conselheiras

13

Alessandra Beirith, Adriana Fischer e Maria José Carvalho de Souza Domingues. Não

14

compareceram os conselheiros Priscila Zeni de Sá, Wanderley Renato Ortunio, Kauane Cristina

15

Frainer e Miguel Angelo Benke. Como plateia estiveram presentes os professores Gerson Tontini

16

e Aurélio Faustino Hoppe. Às quatorze horas e cinco minutos (14h05min), verificada a existência

17

de quórum, a Presidente iniciou os trabalhos, solicitando a inclusão do processo nº 034/2019 na

18

pauta. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Passou-se em seguida ao item 1 - Aprovação

19

da ata da sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove

20

(25/06/2019). A ata foi aprovada por unanimidade, sem emendas. Nos itens 2 - Leitura de

21

Expediente e 3 - Informes da reitoria nada foi relatado. Na sequência passou-se ao item 4 –

22

Processos para discussão, que após análise tiveram os seguintes resultados: 4.1 Processo nº

23

009/2018. Assunto: Pedido de declaração de vaga e de abertura de concurso público para

24

professor universitário referente aos componentes curriculares: Endodontia Pré-Clínica,

25

Endodontia Clínica, Clínica de Endodontia de Molares, Clínica Odontológica I, Clínica

26

Odontológica II, Estágio Clínico Integrado I e Estágio Clínico Integrado II. Relatora: Profª

27

Alessandra Beirith. Devido a ausência da relatora, o parecer foi lido pelo conselheiro Moacir

28

Manoel Rodrigues Junior. No parecer, a relatora assim se manifestou: Diante do exposto na

29

análise, sou de parecer favorável: a) à declaração de vaga para o cargo de provimento efetivo de

30

professor universitário e a abertura de concurso público, 2 (duas) vagas, na área temática Clínica

31

Odontológica, para, no mínimo, 12 (doze) horas-aula e b) à aprovação dos requisitos para

32

inscrição, dos temas para as provas, da banca examinadora e da realização da prova escrita de

33

conhecimento sem consulta. Em discussão manifestou-se o conselheiro Márcio Cristiano de

34

Souza Rastelli. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE

35

nº 029/2019. 4.2 Processo nº 015/2019 Assunto: Proposta de alteração do Calendário

36

Acadêmico de 2019. Relatora: Sra. Mariléia Schubert. Devido à ausência da relatora, o

37

parecer foi lido pelo conselheiro Romeu Hausmann. No parecer, a relatora manifesta-se favorável

38

à aprovação da proposta de alteração do calendário acadêmico para o ano de 2019. Em discussão

39

manifestaram-se os conselheiros Andrea Soares Wuo, Moacir Manoel Rodrigues Junior e

40

Leonardo Sezerino. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do

41

CEPE nº 030/2019. Na sequência, foi solicitada a inversão de pauta, antecipando a discussão dos

42

processos nº 033/2019 e nº 034/2019. A plenária concordou com a alteração. 4.10 Processo nº

43

033/2019 Assunto: Projeto de programa de curso de pós-graduação – Doutorado em

44

Administração – PPGAd. Relatora: Profª Adriana Fischer. Devido à ausência da relatora, o

45

parecer foi lido pelo conselheiro Oklinger Mantovaneli Junior. No parecer a relatora manifesta-se

46

favorável à aprovação do projeto de curso de Doutorado. Em discussão, manifestaram-se o

47

professor Gerson Tontini e o conselheiro Moacir Manoel Rodrigues Junior. Em votação, o

48

parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 025/2019. 4.11 Processo nº 034/2019

49

Assunto: Oferta de curso de pós-graduação em nível de especialização em Data Science.

50

Relator: Prof. Vinicyus Rodolfo Wiggers. Passou-se a palavra ao relator, que fez a leitura do

51

parecer, manifestando-se favorável à aprovação da oferta do curso de pós-graduação, em nível de

52

especialização, intitulado Data Science. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Leomar

53

dos Santos, Valmir Antônio Vargas e o professor Aurélio Faustino Hoppe. Colocado em votação,

54

o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE nº 028/2019. 4.3 Processo nº

55

017/2019 Assunto: Projeto de Curso de pós-graduação, em nível de especialização, em

56

Mobilidade Urbana Sustentável, coordenado pelo professor Luiz Alberto Koehler. Relator:

57

Prof. Moacir Manoel Rodrigues Junior. O relator fez a leitura do parecer no qual assim se

58

manifesta: “Ante ao que do processo consta sou de parecer favorável à oferta do curso de pós-

59

graduação Lato Sensu (especialização) em Mobilidade Urbana Sustentável em primeira turma,

60

nos devidos condicionantes: a) abertura de turma com número mínimo de 20 (vinte) alunos,

61

conforme parecer da DAF; b) anexar ao processo os currículos dos professores; c) observar a

62

descrição no plano de ensino das atividades relacionadas às 3 (três) horas de estudo dirigido para

63

cada disciplina; e d) verificação ou substituição do docente que não possuir, pelo menos, o

64

certificado de especialista, sendo indiferente a área do referido curso. Este parecer pede que se dê

65

sequência à comunicação junto aos órgãos internos de execução e externos de controle, para que

66

seja dada a implementação do curso”. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Vinicyus

67

Rodolfo Wiggers, Oklinger Mantovaneli Junior e Roberto Luiz Evaristo Berndt, a Presidente

68

Marcia Cristina Sardá Espindola e a servidora Iara Cristina Thewis. Em votação, o parecer foi

69

aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE nº 026/2019. 4.4 Processo nº 018/2019 Assunto:

70

Aprovação de duas novas disciplinas optativas para o curso de mestrado em Educação.

71

Relator: Prof. Valmir Vargas. Passou-se a palavra ao relator, que fez a leitura do seu parecer e

72

assim se manifestou: “Considerando-se as justificativas anexadas pela unidade requerente,

73

considerando ainda, o parecer da DPG, concordando com as alterações na grade, sou de parecer

74

favorável à alteração na carga horária da disciplina Paulo Freire e a Pedagogia Crítica, e, ao

75

mesmo tempo, favorável à inclusão da disciplina Comunicação e Educação: Interfaces e

76

Processos. Este, SMJ é o meu parecer”. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.

77

Parecer nº 027/2019. 4.5 Processo nº 020/2019 Assunto: Homologação de resultados de

78

concurso público de provas e títulos – professor universitário na área temática “Engenharia

79

Química” – edital nº 03/2019 – ratificação do ad referendum. Relator: Prof. Djalma José

80

Patrício. O relator fez a leitura do parecer, manifestando-se favorável à ratificação da autorização

81

ad referendum dada pela Reitora para a homologação de resultados de concurso público de

82

provas e títulos - professor universitário na área temática "Engenharia Química" - Edital n°

83

03/2019, conforme a classificação que segue: candidato Jonathan Utzig, classificado; candidato

84

Cristian de Oliveira Romera, desclassificado; candidato Erlon Mendes, desclassificado; e

85

candidata Lucile Cecília Peruzzo, desclassificada. Em votação, o parecer foi aprovado por

86

unanimidade. Parecer nº 031/2019. 4.6 Processo nº 022/2019 Assunto: Recurso do acadêmico

87

Laércio Noleto Vieira contra decisão do Conselho de Centro. Relatora: Profª Andréa Soares

88

Wuo. A relatora fez a leitura de seu parecer manifestando-se desfavorável ao recurso do

89

acadêmico Laercio Noleto Vieira. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Djalma José

90

Patrício, Valmir Antônio Vargas, Moacir Manoel Rodrigues Junior, Lucas Busanello Serpa,

91

Vinicyus Rodolfo Wiggers, Adiléia Aparecida Bernardo e Leonardo Sezerino. Em votação, o

92

parecer foi aprovado unanimemente. Parecer do CEPE nº 032/2019. 4.7 Processo nº 023/2019

93

Assunto: Aprovação do Regimento dos Núcleos dos Temas Transversais. Relatora: Profª

94

Alessandra Beirith. A relatora fez a leitura do parecer, no qual assim se manifesta: “Diante do

95

exposto na análise, sou de parecer favorável à aprovação das solicitações da Comissão PATT e

96

da PROEN, nos seguintes termos: 1) redação do inciso III, do Art. 18, Capítulo VII, que trata a

97

composição da Comissão, alterando a sua redação conforme segue: De III – os diretores das

98

Unidades de Ensino de Graduação e Ensino Médio, para III – os diretores das Unidades de

99

Ensino de Graduação e Ensino Médio ou um representante por eles indicado; 2) inclusão de um

100

artigo com a previsão para que o Coordenador da PATT e de cada Núcleo dos Temas

101

Transversais possa ter até 5 (cinco) e até 2 (duas) horas, respectivamente, para exercer as funções

102

que lhes são atribuídas pela referida Resolução 32/2017; e 3) inclusão de um parágrafo no artigo

103

19 que atribua à PROEN a responsabilidade de nomeação temporária de um coordenador, caso

104

não haja entre os membros da comissão, alguém com disponibilidade para o cargo. Em discussão,

105

os conselheiros Moacir Manoel Rodrigues Junior e Vinicyus Rodolfo Wiggers manifestaram sua

106

preocupação quanto à inclusão de um parágrafo no artigo 19 que “atribua à PROEN a

107

responsabilidade de nomeação temporária de um coordenador”, sugerindo que se estipule um

108

prazo. A conselheira Marilú Antunes da Silva manifestou-se afirmando que o processo em

109

questão merece um debate mais aprofundado antes de ser colocado em votação. Em concordância

110

com a conselheira Marilú Antunes da Silva, o conselheiro Oklinger Mantovaneli Junior se

111

manifestou pedindo vista do processo. 4.8 Processo nº 027/2019 Assunto: Solicitação de

112

prorrogação do prazo de validade de concurso público para o cargo de professor do Ensino

113

Médio de Língua Portuguesa – ratificação do ad referendum. Relatora: Profª Valéria Ilsa

114

Rosa. A relatora fez a leitura de seu parecer, manifestando-se favorável à ratificação da

115

autorização ad referendum dada pela Reitora para a solicitação de prorrogação do prazo de

116

validade de concurso público para o cargo de professor do ensino médio de Língua Portuguesa -

117

edital nº 23, de 20/12/2016. Em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.

118

Parecer do CEPE nº 033/2019. 4.9 Processo nº 030/2019 Assunto: Homologação de resultados

119

de concurso público de provas e títulos - professor universitário na área temática

120

"Currículo e Didática" - Edital n° 01/2019. Relatora: Marilú Antunes da Silva. A relatora

121

fez a leitura de seu parecer no qual se manifestou favorável à homologação do resultado do

122

concurso de uma vaga com jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas, em regime de

123

tempo integral na área temática Currículo e Didática, convocado pelo Edital nº 01/2019, em

124

conformidade com a documentação relativa ao concurso, conforme a classificação que segue:

125

Cassia Ferri, 1ª classificada e Mareli Eliane Graupe, 2ª classificada. Colocado em votação, o

126

parecer foi aprovado unanimemente. Parecer do CEPE nº 034/2019. Item 4 – Comunicações

127

pessoais: a Presidente informou que iniciaram as aulas dos cursos aprovados no Editais

128

FUMDES (1011/SED/2019 e 1010/SED/2019). No dia 27 de julho de 2019 foi realizada a aula

129

magna do curso de Pedagogia Indígena Xokleng, com 45 (quarenta e cinco) alunos inscritos. Até

130

o momento o curso de licenciatura em Física, em Blumenau, possui 35 (trinta e cinco) alunos

131

inscritos. Os cursos de licenciatura em Letras/Inglês e licenciatura em Física, em Timbó,

132

possuem 35 (trinta e cinco) e 30 (trinta) alunos inscritos, respectivamente. O curso de licenciatura

133

em Física em Brusque, não foi aberto e o curso de licenciatura em Química, em Brusque, possui

134

19 (dezenove) alunos inscritos. A Presidente informou que neste semestre foram efetuadas 392

135

(trezentos e noventa e duas) matrículas, 245 (duzentos e quarenta e cinco) matrículas a mais em

136

relação ao segundo semestre de 2018. O número de bolsas do artigo 170 aumentou em duas vezes

137

e meia. O conselheiro Moacir Manoel Rodrigues Junior informou que no dia 02 de agosto de

138

2019 será realizada a aula magna do mestrado em Biodiversidade, com o tema: “Desafios atuais

139

para o conhecimento e conservação da biodiversidade no Brasil”. O conselheiro também

140

manifestou sua preocupação em relação à falta de proposição de questões e projetos estratégicos

141

relacionados à Pesquisa, nas reuniões do Planejamento Estratégico Participativo da Universidade.

142

Em resposta, a Presidente informou que no total foram apresentados 9 (nove) projetos no

143

Planejamento Estratégico Participativo da Universidade, mas que outros ainda poderão ser

144

inseridos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete

145

horas e quatro minutos (17h04min) Para constar, foi lavrada esta ata que, uma vez lida e

146

aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 30 de julho de 2019.
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