
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 05/2020 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte (21/5/2020), quinta-feira, na plataforma 1 

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

professora Marcia Cristina Sardá Espindola, os membros do Conselho Universitário (CONSUNI) 3 

da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), em atendimento ao Edital de 4 

Convocação nº 05/2020, de dezenove de maio de dois mil e vinte (19/5/2020). Estiveram 5 

presentes os conselheiros João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, Anderson Rosa, Bethania Hering, 6 

Carlos Roberto de Oliveira Nunes, Ciel Antunes de Oliveira Filho, Cleide Gessele, Cristina 7 

Ferreira, Darlan Jevaer Schmitt, Everaldo Artur Grahl, Fábio Luis Perez, Fábio Marcelo Matos, 8 

Feliciano Alcides Dias, Germano Adolfo Gerhke, Gerson Tontini, Jamis Antonio Piazza, 9 

Leonardo da Rocha de Souza, Leonardo Beduschi, Manfredo Krieck, Manoel José Fonseca 10 

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

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

Hausmann, Rozenei Maria Wilvert Cabral, Rui Barboza, Sérgio Luiz Pereira, Simone Wagner, 13 

Sônia Regina de Andrade, Tarcísio Alfonso Wickert, Valmir Antonio Vargas, os estudantes 14 

Artur Bernardo Milchert, Carlos Henrique Sansão, Djonathan João Gonçalves Custodio, Sofia 15 

Schimitt Schlindwein e as servidoras técnico-administrativas Ana Clara Lenzi e Natália 16 

Locatelli. Não compareceram os conselheiros: Alexandre Carvalho Brígido, João Natel Pollonio 17 

Machado, Lauri Amândio Schorn, Moacir Marcolin e Renato Mór. O conselheiro Eduardo 18 

Deschamps justificou a ausência. Como plateia estiveram presentes: Nazareno Loffi Schmoeller, 19 

Leuri Arlênio Fritsch, Rosemeri Laurindo, Ana Lúcia Tomaz, Fabiana Pasold, Dagoberto Stein 20 

de Quadros, Gustavo Ramos Stein, Marilu Luzzani Keunecke, Dominique Vieira Coelho dos 21 

Santos, Ideraldo Gonçalves e Fernando Luiz Krambeck. Às catorze horas e dois minutos 22 

(14h02min), verificada a existência de quórum, a Presidente iniciou a sessão agradecendo a 23 

presença de todos. Em seguida, explicou que a realização da sessão plenária do CONSUNI por 24 

meio remoto está prevista no artigo 8º do decreto nº 12.589, da Prefeitura Municipal de 25 

Blumenau, que declara situação de emergência no município de Blumenau em virtude do 26 

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID19): “Art. 8º: Sem prejuízo das 27 

medidas já elencadas, no período de quarentena fixado em decreto do Estado ou ultrapassado 28 

este, todas as unidades da Administração Direta e Indireta deverão adotar, no que couber, 29 

enquanto perdurar a situação de emergência, as seguintes providências: I - adiar as reuniões, 30 

sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto”. 31 



A Presidente submeteu à aprovação da plenária a realização da sessão virtual do CONSUNI, 32 

sendo aprovada por unanimidade. Antes de proceder à ordem do dia, a Presidente informou que 33 

está tramitando no Senado uma Lei Federal que prevê, em decorrência do estado de calamidade 34 

pública decretado no país, uma série de medidas para contenção de gastos no setor público. 35 

Sendo acatadas pelo município, estas medidas serão trazidas para deliberação do CONSUNI 36 

juntamente com outras ações que estão sendo propostas pela Universidade. Por este motivo, a 37 

apresentação das ações para redução de custos durante a situação de pandemia foi retirada da 38 

pauta desta sessão. A gestão já entrou em contato com o SINSEPES, pois muitas das medidas 39 

necessitarão de acordo sindical. A Presidente informou também que, historicamente na 40 

Universidade, diante de uma situação adversa, são trabalhadas as agendas negativas, mas neste 41 

momento a gestão está apostando também em agendas positivas, articulando propostas que 42 

possam trazer receitas, como por exemplo, o lançamento de sete (7) cursos EAD do Centro de 43 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); a parceria firmada com a Fundação Fritz Muller para a 44 

oferta de cursos de pós-graduação, cursos de curta duração, formação profissional, entre outros; 45 

propostas de prestação de serviços em andamento no Instituto FURB e  uma proposta de 46 

formação para os professores da rede municipal. A Presidente informou que o Senado aprovou 47 

um projeto que cria o Certificado de Recebíveis da Educação Emergencial (CRE) em 48 

decorrência do estado de calamidade pública decretado no país. No projeto inicial só seriam 49 

beneficiadas as Instituições de Ensino de direito privado, mas a gestão da FURB trabalhou 50 

arduamente com os assessores dos Senadores Jorginho Mello e Dário Berger para que o projeto 51 

de Lei incluísse também as Instituições de direito público. Esta gestão está trabalhando pela 52 

sobrevivência da Universidade, com respeito e preocupação com seus servidores, estudantes e 53 

toda a comunidade.  Na sequência passou-se ao Item 1 – Discussão e aprovação da ata da 54 

sessão plenária realizada no dia 7 de maio de 2020. Em discussão e votação, a ata da sessão 55 

plenária anterior foi aprovada por maioria, trinta e oito votos a um (38 a 1), sendo o voto 56 

contrário da conselheira Cristina Ferreira, que justificou: “Solicitei à Presidente do CONSUNI, 57 

Profa. Márcia, uma inclusão de pauta na reunião seguinte do CONSUNI, sob a responsabilidade 58 

da PROAD e denominada "Ações diretas da gestão para diminuição de custos", para informações 59 

detalhadas sobre o resultado oficial dos números a partir do corte de 30% nas gratificações (já 60 

em voga pela Resolução 91/2019). O pedido foi realizado para que os conselheiros tivessem um 61 

detalhamento específico sobre os dados financeiros e a efetiva redução nas despesas que 62 

acarretaram em tais medidas, visando mais transparência na apresentação dos números referentes 63 

ao período de dezembro/2019 a abril/2020. Além disso, também solicitei que a gestão 64 



considerasse propor cortes nas gratificações e nos cargos comissionados, como temos 65 

acompanhado em várias esferas públicas neste momento. Essa solicitação foi importante porque 66 

vivemos uma situação complicada e isso não é apenas por conta da pandemia, eu cito: temos 67 

recentes alterações no UNIEDU que afetam os estudantes e sua permanência; precisaremos 68 

pagar uma dívida de 30 milhões do FGTS e outras várias. Também informei que nós, servidores, 69 

já temos realizado importantes alterações em nossa lida diária de trabalho, com um significativo 70 

aumento de funções, não apenas pelas aulas mediadas por tecnologia, mas também porque 71 

assumimos um compromisso de colaborar com a saúde financeira da Instituição, desde a 72 

resolução que aumenta o número mínimo de aulas e propõe outras medidas semelhantes. Deixei 73 

evidenciado que nossos desafios são constantes e diários e, para mantermos uma FURB única, 74 

uma Universidade de Verdade, que tenho certeza é o desejo de todos, também a gestão precisa 75 

demonstrar claramente, mediante números e novas propostas que cortem na própria carne um 76 

gerenciamento da crise, sem cortes de direitos dos servidores. Além disso, também não constou 77 

em ata que diante do pedido de vistas do conselheiro Sérgio sobre a questão do abono de férias, a 78 

sessão foi encerrada pela presidente sem proceder às comunicações pessoais dos conselheiros 79 

anunciadas no início da referida reunião”. No item 2 – Leitura de expediente nada foi relatado, 80 

passando-se ao item 3 – Informes da Reitoria. A Presidente informou que foi aprovada a 81 

abertura do Mestrado em Direito da FURB e parabenizou ao Professor Feliciano Alcides Dias e a 82 

todos os envolvidos. Essa conquista é muito importante para o fortalecimento do curso de Direito 83 

e também para a pesquisa e a extensão da Universidade. Em seguida passou-se ao Item 4 – 84 

Processos para discussão em plenário. Após análise e discussão dos processos, foram 85 

apresentados os seguintes resultados: 4.1 Processo nº. 012/2020 – Assunto: Antecipação de 86 

formatura dos estudantes de Medicina, concluintes no primeiro semestre de 2020. Relator: 87 

Carlos Roberto de Oliveira Nunes. O relator fez a leitura do parecer, no qual assim se 88 

manifestou: “Diante do exposto, e considerando-se que este parecer está sendo produzido 89 

anteriormente à decisão do CEPE sobre o mesmo pedido, sou de parecer favorável à antecipação 90 

da formatura dos estudantes de Medicina, nos termos contidos na análise, e condicionado à 91 

aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da FURB”. O relator informou que 92 

processo foi aprovado na sessão plenária do CEPE realizada no dia dezenove de maio de dois 93 

mil e vinte (19/5/2020). Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do 94 

CONSUNI nº 008/2020. 4.2 Processo nº. 011/2020 – Assunto: Balanço Geral da 95 

Universidade Regional de Blumenau - FURB - Ano 2019. Relator: Jamis Antonio Piazza. A 96 

palavra foi concedida ao relator, que fez a apresentação dos dados relacionados ao balanço do 97 



ano de 2019, de acordo com os relatórios emitidos pela Controladoria Geral da FURB. Em 98 

seguida fez a leitura do parecer, no qual assim se manifestou: “Após análise dos dados, somos da 99 

opinião que as demonstrações contábeis presentes neste relatório representam adequadamente a 100 

posição financeira da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB em 31 de 101 

dezembro de 2019, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios 102 

fundamentais de contabilidade, estando, portanto, o balanço em condições de ser apreciado e 103 

aprovado pelo Conselho Universitário – CONSUNI”. Em discussão, manifestaram-se os 104 

conselheiros Morilo José Rigon Júnior, Anderson Rosa, Sérgio Luiz Pereira, Cristina Ferreira e o 105 

Pró-Reitor adjunto de Administração, Nazareno Loffi Schmoeller. A conselheira Cristina 106 

Ferreira sugeriu incluir no parecer do relator, o parecer final do relatório confeccionado pelo 107 

Controlador Geral da FURB, Leuri Arlênio Fritsch e da Auxiliar de Serviços Administrativos, 108 

Fabiana Pasold. A sugestão foi acatada pelo relator. Em votação, o parecer foi aprovado por 109 

unanimidade. Parecer do CONSUNI nº 009/2020. Item 5 – Comunicações pessoais. O 110 

Professor Feliciano Alcides Dias solicitou a palavra para externar o seu agradecimento, em nome 111 

do Centro de Ciências Jurídicas, à atual gestão superior, em especial à Reitora, Professora 112 

Marcia Cristina Sardá Espindola e ao Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e 113 

Cultura, Professor Oklinger Mantovaneli Junior, que não mediram esforços para que o Mestrado 114 

em Direito da FURB fosse aprovado. Este Mestrado é um anseio de longa data, desde a época da 115 

gestão da Professora Patrícia Luiza Kegel, na condição de Diretora do CCJ, que sempre 116 

estimulou a pesquisa e a contratação de professores visitantes. O conselheiro Feliciano citou 117 

também o Professor Antônio Carlos Marchiori, que em sua gestão firmou um convênio de 118 

Doutorado Interinstitucional com a UNISINOS, oportunizando a formação de oito (8) doutores 119 

docentes do departamento de Direito da FURB com produção científica de excelência, 120 

culminando na aprovação desta proposta de PCN junto à CAPES. O conselheiro externou ainda 121 

seu agradecimento ao vice-diretor do CCJ, Professor Leonardo Beduschi, aos professores do 122 

curso de Direito e ao Professor Clóvis Reis. Na sequência, o Professor Leonardo Beduschi 123 

informou que a aprovação deste programa stricto sensu vai potencializar um crescimento e uma 124 

valorização muito grande do curso de Direito da Universidade. Reiterou que esta é uma luta 125 

muito antiga, iniciada na gestão da Professora Patrícia Luiza Kegel, que infelizmente faleceu em 126 

maio do ano passado e não pôde ver a concretização deste projeto. O conselheiro Sérgio Luiz 127 

Pereira informou que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está solicitando uma redução de 128 

trinta por cento (30%) nas mensalidades das Universidades. Mas para isso, é necessário que as 129 

Instituições apresentem balanço de receitas e despesas desde o início da pandemia. Assim como 130 



está sendo discutido nos níveis nacional e estadual o congelamento de folhas de pagamento e 131 

redução de salários na iniciativa privada, também existe a discussão de redução das 132 

mensalidades nas Instituições de Ensino. O conselheiro informou que sempre foi a favor da 133 

redução de mensalidades como forma de diminuir a evasão dos alunos e frisou que a gestão 134 

precisa ser transparente em relação aos dados financeiros para que as decisões nos Conselhos 135 

sejam tomadas da maneira correta. O conselheiro Romeu Hausmann parabenizou ao CCJ pela 136 

aprovação do Mestrado em Direito, uma conquista muito aguardada, fruto de muito trabalho. 137 

Informou também que está sendo planejado, juntamente com os centros, o retorno parcial das 138 

atividades presenciais de ensino. A previsão é que o retorno das aulas práticas e estágios 139 

aconteça a partir do dia primeiro de junho (1/6), dando-se prioridade aos alunos formandos. O 140 

conselheiro aproveitou a oportunidade para parabenizar a todos os servidores da Universidade 141 

pelo empenho para que todas as atividades acadêmicas e administrativas sejam concluídas. O 142 

conselheiro Everaldo Arthur Grahl agradeceu à Professora Marcia e ao Professor João Gurgel 143 

pela retomada da parceria e assinatura do convênio com a Fundação Fritz Muller, da qual é 144 

atualmente dirigente. Agradeceu também ao Instituto FURB pela colaboração. As instituições 145 

preveem, com esta parceria, a oferta de cursos de pós-graduação e curta duração, captação de 146 

recursos, gestão de projetos de pesquisa e extensão e a realização de eventos. O conselheiro João 147 

Luiz Gurgel Calvet da Silveira informou que existem na FURB dois grupos que estão 148 

trabalhando nas questões de enfrentamento da pandemia do coronavírus. O primeiro é composto 149 

por Professores sanitaristas do Mestrado em Saúde Coletiva da FURB e possui caráter 150 

consultivo, auxiliando a gestão na tomada de decisões por meio do estudo das atualizações 151 

científicas sobre o coronavírus. O segundo grupo está trabalhando nas demandas para um retorno 152 

seguro das atividades presenciais, como protocolos de biossegurança, treinamentos sobre 153 

higienização e limpeza, entre outras. O conselheiro manifestou sua gratidão à Reitora pela sua 154 

atuação frente ao projeto de Lei Nacional que cria o Certificado de Recebíveis da Educação 155 

Emergencial (CRE) em decorrência do estado de calamidade pública decretado no país. O 156 

projeto, de extrema relevância para a sobrevivência das Instituições de Ensino neste momento de 157 

pandemia, inicialmente só beneficiaria as Instituições de Ensino de direito privado, mas graças 158 

ao trabalho da Professora Marcia, as Instituições de Ensino de direito público também serão 159 

beneficiadas. O conselheiro Oklinger Mantovaneli Junior solicitou à palavra para parabenizar a 160 

todos os envolvidos na aprovação do Mestrado em Direito da FURB, reiterando a homenagem à 161 

memória da Professora Patrícia Luiza Kegel, que foi uma das entusiastas deste projeto. A DPG 162 

está se reunindo com todos os Programas de Pós-Graduação da FURB para conversar a respeito 163 



dos impactos da pandemia no seu cotidiano e o resultado tem sido muito engrandecedor para o 164 

enfrentamento da situação. O conselheiro finalizou a fala reiterando os agradecimentos ao 165 

Professor Everaldo Grahl pela parceria firmada com a Fundação Fritz Muller, frisando que a 166 

modernização de uma Universidade como a FURB necessita deste tipo de parceria. Nada mais 167 

havendo a tratar, às dezesseis horas e dez minutos (16h10min) a Presidente encerrou a sessão 168 

plenária, e, para constar, foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por 169 

todos os conselheiros presentes. Blumenau, 21 de maio de 2020.  170 
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