
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE 

ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DE 19 DE MAIO DE 2020 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte (19/05/2020), terça-feira, na plataforma 1 

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

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

Extensão – CEPE da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, em atendimento ao 4 

Edital de Convocação nº 03/2020, de quinze de maio de dois mil e vinte (15/05/2020). Estiveram 5 

presentes os conselheiros: João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, Adiléia Aparecida Bernardo, 6 

Adriana Fischer, Alessandra Beirith, Andrea Soares Wuo, Djalma José Patrício, Márcio Cristiano 7 

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

Mantovaneli Junior, Priscila Zeni de Sá, Rodrigo Diaz de Vivar y Soler, Romeu Hausmann, 9 

Valéria Ilsa Rosa, Valmir Antonio Vargas, Vinicyus Rodolfo Wiggers, Wanderley Renato 10 

Ortunio,  Letícia Muniz da Fontoura, Jonathan Riekmann, Leonardo Sezerino, Letícia Weiler, 11 

Nicole da Silva, Taynara Schemes Macedo e as servidoras técnico-administrativas Ana Clara 12 

Lenzi e Natália Locatelli. Não compareceram os conselheiros Leomar dos Santos e José Henrique 13 

Luckmann. Às quatorze horas (14h), verificada a existência de quórum, a Presidente iniciou a 14 

sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida, explicou que a realização da sessão 15 

plenária do CEPE por meio remoto está prevista no artigo 8º do decreto nº 12.589, da Prefeitura 16 

Municipal de Blumenau, que declara situação de emergência no município de Blumenau em 17 

virtude do enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID19): “Art. 8º: Sem 18 

prejuízo das medidas já elencadas, no período de quarentena fixado em decreto do Estado ou 19 

ultrapassado este, todas as unidades da Administração Direta e Indireta deverão adotar, no que 20 

couber, enquanto perdurar a situação de emergência, as seguintes providências: I - adiar as 21 

reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio 22 

remoto”. A Presidente submeteu à aprovação da plenária a realização da sessão virtual do CEPE, 23 

sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, passou ao item 1 - Aprovação da ata da sessão 24 

plenária realizada no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte (28/04/2020). Colocada 25 

em votação, a ata da sessão plenária realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte 26 

(28/04/2020) foi aprovada por unanimidade, sem emendas.  Nos itens 2 - Leitura de 27 

Expediente, a Presidente informou a indicação do novo representante do Centro de Ciências da 28 



Saúde, Professor Rodrigo Diaz de Vivar y Soler. O novo conselheiro se apresentou e a ele foram 29 

dadas a posse e as boas-vindas. No item 3 - Informes da Reitoria, a Presidente informou que foi 30 

realizada uma reunião com o Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina e na ocasião a 31 

gestão da FURB solicitou o retorno dos estágios e das atividades práticas dos alunos formandos, 32 

no dia primeiro de junho de dois mil e vinte (01/06/2020). O Secretário da Educação informou 33 

que o pedido será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, órgão 34 

responsável por conceder a autorização. A solicitação provavelmente será atendida pois a 35 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC já foi autorizada a retornar com estas 36 

atividades. O Comitê de Prevenção ao Coronavírus da FURB está trabalhando na criação de 37 

protocolos de segurança para utilização dos laboratórios durante as aulas práticas. Em seguida, 38 

passou-se ao item 4 – Processo para discussão, do qual registro o seguinte resultado: 4.1 39 

Processo nº 012/2020. Assunto: Assunto: Antecipação da formatura dos Estudantes de 40 

Medicina, concluintes no primeiro semestre de 2020. Relatora: Priscila Zeni de Sá. A 41 

Presidente concedeu a palavra à relatora, que fez a leitura do parecer, no qual assim se 42 

manifestou: “Diante do exposto na análise, sou de parecer favorável à antecipação da colação de 43 

grau dos acadêmicos do curso de Medicina concluintes no primeiro semestre de 2020, atendidas 44 

exigências do CEE/SC e da DPE, quais sejam: I - o estudante deverá estar regularmente 45 

matriculado na última fase do curso; II - o cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da 46 

carga horária prevista para o período do internato médico ou do estágio curricular obrigatório, 47 

conforme previsto na matriz curricular e no Projeto Pedagógico do Curso; e III - todos os demais 48 

componentes curriculares do curso devem estar integralizados (100%), incluindo a realização do 49 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), componente curricular obrigatório, 50 

conforme previsão do art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, não devendo haver 51 

pendências acadêmicas. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Vinicyus Rodolfo 52 

Wiggers e Jonathan Riekmann. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do 53 

CEPE nº 014/2020. No Item 5 – Comunicações Pessoais, nada foi comunicado. Nada mais 54 

havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião às quatorze horas e vinte e cinco 55 

minutos (14h25min) e para constar, foi lavrada esta ata que, uma vez lida e aprovada, vai 56 

assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 19 de maio de 2020. 57 
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