CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA DE 27 DE AGOSTO DE 2019
1

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (27/08/2019), terça-feira, na Sala

2

B-108, 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 07/2019, de vinte e três de agosto de dois mil e dezenove

6

(23/08/2019). Estiveram presentes os conselheiros: João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, Adiléia

7

Aparecida Bernardo, Adriana Fischer, Alessandra Beirith, Djalma José Patrício, Márcio Cristiano

8

de Souza Rastelli, Maria José Carvalho de Souza Domingues, Marilú Antunes da Silva, Moacir

9

Manoel Rodrigues Junior, Oklinger Mantovaneli Junior, Priscila Zeni de Sá, Roberto Luiz

10

Evaristo Berndt, Romeu Hausmann, Valéria Ilsa Rosa, Wanderley Renato Ortunio, Jonathan

11

Riekmann, Leonardo Sezerino, Letícia Muniz da Fontoura, Lucas Busanello Serpa, Miguel

12

Angelo Benke, e a servidora técnico-administrativa Natália Locatelli. Justificou a ausência a

13

conselheira Andrea Soares Wuo. Não compareceram os conselheiros Leomar dos Santos, Valmir

14

Antonio Vargas, Vinicyus Rodolfo Wiggers, Kauane Cristina Frainer e Pedro Lima Bursoni. Às

15

quatorze horas e doze minutos (14h12min), verificada a existência de quórum, a Presidente

16

iniciou os trabalhos informando a inversão da pauta, passando o processo nº 005/2019 a ser

17

discutido por último, devido à ausência do relator até aquele momento. Item 1 - Aprovação da

18

ata da sessão plenária realizada no dia trinta de julho de dois mil e dezenove (30/07/2019).

19

A ata foi aprovada por unanimidade, sem emendas. Nos itens 2 - Leitura de Expediente e 3 -

20

Informes da reitoria nada foi relatado. Na sequência passou-se ao item 4 – Processos para

21

discussão, que após análise tiveram os seguintes resultados: 4.1 Processo nº 002/2019. Assunto:

22

Proposta de alteração da Resolução nº 067/2017, que "Estabelece normas para a

23

revalidação de diplomas de graduação e reconhecimento de cursos de pós-graduação stricto

24

sensu expedidos por IES estrangeiras". Relatora: Profª Priscila Zeni de Sá. A relatora fez a

25

leitura do parecer no qual se manifestou favorável à ratificação da Resolução 1/2019, ad

26

referendum, para que (i) a revalidação de diplomas médicos expedidos por universidades

27

estrangeiras seja efetuado pelo REVALIDA e não mais pela FURB, bem como (ii) nos demais

28

cursos, para limitar a um requerimento por semestre, por curso de graduação ou por programa de

29

pós-graduação stricto sensu. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do

30

CEPE nº 035/2019. 4.3 Processo nº 031/2019 Assunto: Pedido de declaração de vaga e de

31

abertura de concurso público para professor universitário - departamento de

32

Contabilidade. Relator: Márcio Cristiano de Souza Rastelli. O relator fez a leitura do parecer,

33

no qual assim se manifestou: “Diante do exposto na análise, sou de parecer favorável: a) à

34

declaração de vaga para o cargo de provimento efetivo de professor universitário e a abertura de

35

concurso público, 1 (uma) vaga, na área temática Contabilidade Geral, Componentes

36

Curriculares: Análise das Demonstrações Contábeis; Auditoria; Auditoria Independente das

37

Demonstrações Contábeis; Administração Financeira; Contabilidade Avançada; Contabilidade de

38

Recursos Humanos; Contabilidade I; Contabilidade II; Contabilidade III; Contabilidade para

39

Entidades de Interesse Social; Contabilidade Pública; Estágio I; Estágio II; Estágio III; Estágio

40

IV; Integralização Especial de Assuntos Contábeis; Normas de Contabilidade Internacional;

41

Perícia Contábil; Teoria da Contabilidade; Contabilidade Aplicada à Administração

42

(Administração – Matutino); Contabilidade Aplicada à Administração (Administração –

43

Noturno); Contabilidade e Finanças Básicas (Tecnologia em Marketing) e Contabilidade e

44

Finanças Básicas (Tecnologia em Comércio Exterior), para, no mínimo, 12 (doze) horas-aula; b)

45

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

46

conhecimento sem consulta; e c) da inclusão no concurso, dos componentes curriculares sem

47

credenciamento no departamento de Ciências Contábeis: Perícia Contábil, Laboratório de Escrita

48

Fiscal, Administração Financeira, Governança Corporativa, Integralização do Conhecimento

49

Contábil a Atividade Atuarial (todas ofertadas no curso de Ciências Contábeis), Governança

50

Corporativa (Engenharia Mecânica) e Análise de Custos e Formação de Preços (Ciências

51

Econômicas).

52

037/2019. 4.4 Processo nº 032/2019 Assunto: Pedido de contratação de Professor Visitante –

53

Drª. Rita Buzzi Rausch, para o Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE.

54

Relatora: Maria José Carvalho de Souza Domingues. A relatora fez a leitura do parecer,

55

manifestando-se favorável à contratação da professora Drª Rita Buzzi Rausch para compor o

56

quadro de professores do PPGE na condição de professora visitante – 20 (vinte) horas – de agosto

57

de 2019 até agosto de 2020. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do

Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE nº

58

CEPE nº 038/2019. 4.5 Processo nº 036/2019 Assunto: Homologação de resultados de

59

concurso público de provas e títulos – professor universitário na área temática "Saúde

60

Bucal Coletiva/Saúde Comunitária/Clínica Odontológica" - Edital n° 05/2019. Relatora:

61

Valéria Ilsa Rosa. Passou-se a palavra à relatora, que fez a leitura do parecer, manifestando-se

62

favorável à homologação de resultados de concurso público de provas e títulos - professor

63

universitário na área temática "Saúde Bucal Coletiva/Saúde Comunitária/Clínica Odontológica" -

64

Edital n° 05/2019, conforme o resultado que segue: Rosana Leal do Prado, classificada; Juliana

65

Sedrez Reis Patino, desclassificada. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.

66

Parecer do CEPE nº 039/2019. 4.6 Processo nº 037/2019 Assunto: Projeto de Curso de Pós-

67

graduação, em nível de especialização, em Implantodontia. Relator: Roberto Luiz Evaristo

68

Berndt. O relator fez a leitura do parecer no qual assim se manifestou: “Com base nos

69

documentos analisados neste processo e pelo potencial do curso a ser oferecido, tanto pela

70

demanda de nossos estudantes de graduação interessados, quanto de pacientes necessitados desse

71

tratamento, já manifestados em nossas 4 (quatro) clínicas e na comunidade em geral, somos de

72

parecer favorável à aprovação do projeto do curso de especialização em Implantodontia”. Em

73

discussão, manifestaram-se os conselheiros: João Luiz Gurgel Calvet da Silveira e Márcio

74

Cristiano de Souza Rastelli. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer no

75

CEPE nº 040/2019. 4.2 Processo nº 005/2019 Assunto: Proposta de alteração no

76

Regulamento de Estágio – Curso Engenharia Civil Currículo 2015/1. Relator: Leomar dos

77

Santos. Devido a ausência do relator, o parecer foi lido pelo conselheiro Márcio Cristiano de

78

Souza Rastelli. No parecer, o relator manifestou-se favorável à aprovação do Regulamento de

79

estágio do curso de Engenharia Civil específico para a grade 2015/1. Em votação, o parecer foi

80

aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE nº 036/2019. Item 4 – Comunicações pessoais: a

81

Presidente informou que participou do jantar da ACAFE, realizado em Florianópolis, no dia vinte

82

e dois de agosto de dois mil e dezenove. O jantar contou com a presença do Governador do

83

Estado e na oportunidade, a Presidente agradeceu pelo aporte de recursos do FUMDES. Durante

84

o jantar o governador informou que quer investir cada vez mais nas Universidades Comunitárias.

85

A Presidente informou também que esteve em Brasília acompanhada da chefe de gabinete,

86

Claudia Regina Lima Duarte da Silva, para fazer contato com alguns deputados federais e realizar

87

a entrega de projetos para emendas parlamentares visando o financiamento de projetos de

88

diferentes áreas da Universidade. O conselheiro Leonardo Sezerino informou que o DCE realizou

89

uma gincana solidária entre as atléticas da FURB resultando na arrecadação de mais de 1300 (mil

90

e trezentas) peças de roupas que foram doadas para instituições de caridade, mais de 50

91

(cinquenta) doações de sangue e uma enorme quantidade de lacres de latinhas de alumínio. Os

92

lacres foram trocados por uma cadeira de rodas que será disponibilizada a instituições de

93

Blumenau. O nome da FURB foi amplamente divulgado durante essas ações. O conselheiro

94

informou que, a pedido do SETERB, o DCE irá implantar a “geladeiroteca” na rodoviária

95

municipal de Blumenau. A “geladeiroteca” é um projeto que consiste na reforma e customização

96

de geladeiras que seriam destinadas à sucata. Estas geladeiras são alimentadas com livros

97

recebidos de doações e ficam disponíveis à população, para retirada, troca e doações de outros

98

livros. Por fim, o conselheiro informou que no dia vinte e um de setembro de dois mil e dezenove

99

(21/09/2019) será realizada mais uma edição do Stammtisch Universitário. Nesta edição será

100

proibida a utilização de qualquer tipo de som mecânico ou automotivo, com o intuito de se

101

manter a tradição e cultura do evento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada

102

a reunião às quinze horas e cinco minutos (15h05min) e para constar, foi lavrada esta ata que,

103

uma vez lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 27 de

104

agosto de 2019.
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