
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 02/2020 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte (8/4/2020), quinta-feira, na plataforma online 1 

Microsoft Teams, reuniram-se extraordinariamente, sob a Presidência da Reitora, professora 2 

Marcia Cristina Sardá Espindola, os membros do Conselho Universitário – CONSUNI da 3 

Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, em atendimento ao Edital de 4 

Convocação nº 02/2020, de seis de abril de dois mil e vinte (6/4/2020). Estiveram presentes os 5 

conselheiros João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, Bethania Hering, Carlos Roberto de Oliveira 6 

Nunes, Ciel Antunes de Oliveira Filho, Charles Schwanke, Cleide Gessele, Cristina Ferreira, 7 

Darlan Jevaer Schmitt, Eduardo Deschamps, Everaldo Artur Grahl, Fábio Luis Perez, Fábio 8 

Marcelo Matos, Feliciano Alcides Dias, Germano Adolfo Gerhke, Gerson Tontini, Jamis 9 

Antonio Piazza, Leonardo da Rocha de Souza, Leonardo Beduschi, Manoel José Fonseca Rocha, 10 

Morilo José Rigon Junior, Oklinger Mantovaneli Junior, Paulo Roberto Dias, Ralf Marcos 11 

Ehmke, Renato Mór, Ricardo Kramer, Roberto Heinzle, Rodrigo dos Santos Cardoso, Romeu 12 

Hausmann, Rozenei Maria Wilvert Cabral, Sérgio Luiz Pereira, Simone Wagner, Sônia Regina 13 

Andrade, Valmir Antonio Vargas, os estudantes Artur Bernardo Milchert, Carlos Henrique 14 

Sansão, Sofia Schimitt Schlindwein e as servidoras técnico-administrativas Ana Clara Lenzi e 15 

Natália Locatelli. Não compareceram os conselheiros: Alexandre Carvalho Brígido, Anderson 16 

Rosa, João Natel Pollonio Machado, Lauri Amândio Schorn, Moacir Marcolin, Rui Barboza, 17 

Tarcísio Alfonso Wickert e Djonathan João Gonçalves Custodio. Como plateia estiveram 18 

presentes o Pró-Reitor adjunto de Administração, Nazareno Loffi Schmoeller e o Presidente do 19 

DCE, Leonardo Sezerino. Às catorze horas e dois minutos (14h02min), verificada a existência de 20 

quórum, a Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida, explicou 21 

que a realização da sessão plenária do CONSUNI por meio remoto está prevista no artigo 8º do 22 

decreto nº 12.589, da Prefeitura Municipal de Blumenau, que declara situação de emergência no 23 

município de Blumenau em virtude do enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus 24 

(COVID19): “Art. 8º: Sem prejuízo das medidas já elencadas, no período de quarentena fixado 25 

em decreto do Estado ou ultrapassado este, todas as unidades da Administração Direta e Indireta 26 

deverão adotar, no que couber, enquanto perdurar a situação de emergência, as seguintes 27 

providências: I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-28 

las, caso possível, por meio remoto”. Em seguida, a Presidente submeteu à aprovação da plenária 29 

a realização da sessão virtual do CONSUNI, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência 30 

passou-se ao Item 1 – Discussão e aprovação da ata da sessão plenária realizada no dia 20 31 



de fevereiro de 2020. Colocou-se em discussão e votação, a ata da sessão plenária anterior, 32 

sendo aprovada por unanimidade, sem emendas. No item 2 – Leitura de expediente, a 33 

Presidente informou o recebimento do Ofício nº 01/2020/DCE, solicitando a indicação da 34 

estudante Sofia Schimitt Schlindwein como representante do DCE junto ao CONSUNI. À nova 35 

conselheira foram dadas a posse e as boas-vindas. No Item 3 – Informes da Reitoria, a 36 

Presidente informou o recebimento do ofício nº 06/2020/SINSEPES que trata das reivindicações 37 

e campanha salarial 2020 do SINSEPES e demais solicitações. Esta pauta ficará adiada até cessar 38 

o estado de calamidade pública, mediante nova estimativa de impacto orçamentário, bem como, 39 

respeitando a recomendação do MPC, por meio da "Notificação Recomendatória Circular 40 

002/2020", que recomenda evitar deliberações neste sentido enquanto estiverem em vigor as 41 

medidas de emergência". O conselheiro Morilo José Rigon Junior solicitou a palavra para 42 

informar que o sindicato compreende a notificação recomendatória do MPC e solicita que assim 43 

que as atividades forem normalizadas e cessado o estado de emergência, esta pauta seja levada à 44 

apreciação do CONSUNI. Também aproveitou a oportunidade para agradecer a acessibilidade na 45 

comunicação com a gestão durante o período de isolamento. O conselheiro Sérgio Luiz Pereira 46 

manifestou a preocupação dos servidores quanto ao reajuste salarial para o ano de 2020, 47 

lembrando que em agosto a alíquota do ISSBLU vai aumentar. A Presidente informou que a 48 

intenção da gestão é de manter o que estava sendo proposto e aproveitou para apresentar alguns 49 

números da Universidade. No momento, 681 (seiscentos e oitenta e um) alunos estão 50 

matriculados, sendo que destes, 81 (oitenta e um) trancaram, 100(cem) desistiram e 386 51 

(trezentos e oitenta e seis) não efetuaram o pagamento, mas assinaram notas promissórias, 52 

aguardando a liberação das bolsas do UNIEDU. O número de alunos inscritos no UNIDEU é de 53 

2291 (dois mil duzentos e noventa e um). O percentual de inadimplentes registrado de janeiro a 54 

março de 2020 foi de 24,72% (vinte e quatro vírgula setenta e dois por cento), 3,6% (três vírgula 55 

seis por cento) maior do que o percentual de inadimplentes registrado no período de janeiro a 56 

março de 2019, que foi de 21,12% (vinte e um vírgula doze por cento). Ainda com a palavra, a 57 

Presidente aproveitou a oportunidade para agradecer aos servidores da FURB pelo empenho em 58 

manter as atividades administrativas e acadêmicas durante o período de isolamento. Na 59 

sequência a palavra foi passada ao Vice-Reitor e coordenador do comitê interdisciplinar para 60 

prevenção ao COVID-19 da FURB, professor João Luiz Gurgel Calvet da Silveira. O professor 61 

informou que a FURB está trabalhando muito ativamente no auxílio ao enfrentamento da 62 

pandemia. Uma das primeiras medidas tomadas foi a criação do comitê científico para auxiliar 63 

nas decisões da gestão e para a criação de projetos e iniciativas que possam auxiliar a 64 



comunidade neste momento. O Vice-Reitor informou que foi convidado a integrar também, a 65 

Comissão de Enfrentamento ao novo Coronavírus do município de Blumenau, criada pelo 66 

Secretário Municipal de Saúde. A FURB colocou o Hospital Universitário à disposição da 67 

Secretaria e também vai promover um curso intensivo de intubação orotraqueal para médicos e 68 

enfermeiros da rede básica de saúde que estão atuando no atendimento aos pacientes da COVID-69 

19. Item 4 – Processos para discussão em plenário. Após análise e discussão dos processos, 70 

foram apresentados os seguintes resultados: 4.1 Processo nº. 005/2020 – Proposta de medidas 71 

de contingência destinadas a estudantes cuja renda tenha sido atingida pelos efeitos 72 

econômicos da COVID19. Relator: Jamis Antonio Piazza. Passou-se a palavra ao relator, que 73 

fez a leitura do parecer, manifestando-se favorável à aprovação pelo CONSUNI das medidas 74 

propostas. Em seguida o relator fez a leitura da minuta de Resolução. Em discussão, 75 

manifestaram-se os conselheiros Everaldo Arthur Grahl, Morilo José Rigon Junior, Leonardo da 76 

Rocha de Souza, Romeu Hausmman, Carlos Henrique Sansão, Sérgio Luiz Pereira, Ralf Marcos 77 

Ehmke, Sofia Schimitt Schlindwein, Manoel José Fonseca Rocha e o Presidente do DCE, 78 

Leonardo Sezerino. O conselheiro Carlos Henrique Sansão solicitou estender até 31 de dezembro 79 

de 2020 os prazos definidos nos artigos 1º e 3º e aumentar os percentuais de financiamento de 80 

que trata o parágrafo 1º do artigo 5º da minuta de Resolução. As alterações propostas não foram 81 

acatadas pelo relator, com a justificativa de que o cenário financeiro atual está muito incerto, 82 

sendo necessária uma nova avaliação para o segundo semestre. A gestão se comprometeu a 83 

realizar uma nova avaliação até o mês de junho de 2020. Em votação, o parecer e a minuta de 84 

Resolução foram aprovados por unanimidade. Parecer do CONSUNI nº 004/2020. 4.2 Processo 85 

nº. 006/2020 – Assunto: Aprovação da Resolução que prorroga os mandatos dos Chefes de 86 

Departamento, representantes docentes dos Conselhos de Unidades Universitárias e 87 

Conselho da ETEVI, representantes docentes dos Colegiados de Cursos de Graduação, 88 

coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação e representantes docentes das 89 

Unidades Universitárias e da ETEVI no CONSUNI e CEPE. Relator: Romeu Hausmann. 90 

Com a palavra, o relator fez a leitura do parecer, manifestando-se favorável à aprovação pelo 91 

CONSUNI das medidas propostas. Em seguida fez a leitura da minuta de Resolução. Em 92 

discussão, manifestaram-se os conselheiros Feliciano Alcides Dias, Sérgio Luiz Pereira, Ralf 93 

Marcos Ehmke, Ciel Antunes de Oliveira Filho, Morilo José Rigon Junior, Leonardo da Rocha 94 

de Souza e Eduardo Deschamps. O conselheiro Eduardo Deschamps informou que apesar de 95 

concordar com a prorrogação dos mandatos, a minuta de Resolução proposta implica em 96 

alteração de dispositivo constante no estatuto da Universidade, sendo necessário adotar o 97 



procedimento correto para alteração estatutária. A informação foi confirmada pelo conselheiro 98 

Leonardo da Rocha de Souza, assessor jurídico da FURB, que sugeriu a retirada do processo de 99 

pauta. O relator do processo acatou a sugestão, ficando determinado que o processo deverá ser 100 

adequado conforme as normas exigidas para alteração estatutária e será discutido na próxima 101 

sessão plenária.  Item 5 – Comunicações pessoais. O conselheiro João Luiz Gurgel Calvet da 102 

Silveira informou que haverá uma mudança importante em relação à conduta adotada para 103 

proteção contra o coronavírus, que será a utilização de máscaras caseiras por toda a população e 104 

não mais somente pelas pessoas sintomáticas. A medida será adotada pelo Ministério da Saúde, 105 

após a verificação do histórico positivo de outros países que adotaram esta conduta. A FURB 106 

está planejando algumas iniciativas, como a produção de máscaras caseiras e orientação da 107 

população. O conselheiro achou importante salientar que a utilização das máscaras não substitui 108 

o isolamento, que deve ser mantido. A conselheira Sônia Regina Andrade informou que o curso 109 

de Pedagogia criou um perfil no Instagram destinado a compartilhar atividades para serem 110 

realizadas com as crianças no período de isolamento. A resposta dos seguidores está sendo muito 111 

positiva, muitas famílias estão aderindo à iniciativa, enviando fotos e vídeos de seus filhos 112 

realizando as atividades. Além das postagens com dicas de atividades, no perfil serão 113 

compartilhadas orientações sobre as tecnologias utilizadas nas aulas online. A Presidente 114 

informou que o curso de Moda está promovendo a confecção de máscaras caseiras com tecidos 115 

disponíveis no laboratório de moda para serem distribuídas aos servidores e estudantes. O 116 

Presidente do DCE, Leonardo Sezerino informou que tem recebido muitos elogios dos 117 

estudantes em relação ao trabalho da Universidade para manter as aulas por meio de 118 

metodologias online neste período de isolamento. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas 119 

e cinquenta minutos (16h50min) a Presidente encerrou a sessão plenária, e, para constar, foi 120 

lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. 121 

Blumenau, 8 de abril de 2020.  122 
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