
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 07/2020 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte (30/7/2020), 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 07/2020, de vinte e oito de julho de dois mil e vinte (28/7/2020). 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, Eduardo Deschamps, Everaldo Artur Grahl, Fábio Luis Perez, 8 

Fábio 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, Renato Medeiros, 11 

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

Rozenei Maria Wilvert Cabral, Rui Barboza, Sérgio Luiz Pereira, Sônia Regina de Andrade, 13 

Tarcísio Alfonso Wickert, Valmir Antonio Vargas, os estudantes Artur Bernardo Milchert, 14 

Carlos Henrique Sansão, Sofia Schimitt Schlindwein e as servidoras técnico-administrativas Ana 15 

Clara Lenzi e Natália Locatelli. Não compareceram os conselheiros: Alexandre Carvalho 16 

Brígido, João Natel Pollonio Machado, Lauri Amândio Schorn, Moacir Marcolin, Ralf Marcos 17 

Ehmke e Djonathan João Gonçalves Custodio. A conselheira Simone Wagner justificou a 18 

ausência. Como plateia estiveram presentes: Carla de Cássia Nardelli Vieira, Ivone Fernandes 19 

Morcilo Lixa, Nazareno Loffi Schmoeller, Christian Krambeck, Karen Lippi, Ana Lucia 20 

Anacleto Reis, Ana Lucia Tomaz, Fernando Luiz Krambeck, Ricardo Bittencourt, Eduardo 21 

Ramos, Barbara Sabrina Rovigo Salvador, Rosemeri Laurindo, Marcelino da Silva Meleu e 22 

Jacques Robert Heckmann. Às catorze horas e quatro minutos (14h04), verificada a existência de 23 

quórum, a Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida, explicou 24 

que a realização da sessão plenária do CONSUNI por meio remoto está prevista no artigo 8º do 25 

decreto nº 12.589, da Prefeitura Municipal de Blumenau, que declara situação de emergência no 26 

município de Blumenau em virtude do enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus 27 

(COVID19): “Art. 8º: Sem prejuízo das medidas já elencadas, no período de quarentena fixado 28 

em decreto do Estado ou ultrapassado este, todas as unidades da Administração Direta e Indireta 29 

deverão adotar, no que couber, enquanto perdurar a situação de emergência, as seguintes 30 

providências: I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-31 



las, caso possível, por meio remoto”. A Presidente submeteu à aprovação da plenária a realização 32 

da sessão virtual do CONSUNI, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, passou-33 

se ao Item 1 – Discussão e aprovação da ata da sessão plenária realizada no dia 25 de junho 34 

de 2020. Em discussão e votação, a ata da sessão plenária anterior foi aprovada por 35 

unanimidade, sem emendas. Itens 2 – Leitura de expediente e 3 – Informes da Reitoria, 36 

devido à extensa pauta, os informes foram feitos após a análise dos processos. Item 4 – 37 

Processos para discussão em plenário. Após análise e discussão dos processos, foram 38 

apresentados os seguintes resultados: 4.1 Processo nº. 025/2020 – Assunto: Proposta 39 

orçamentária da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, para o Exercício 40 

Financeiro de 2021. Relatora: Carla de Cássia Nardelli Vieira. Passou-se a palavra à relatora, 41 

que fez a leitura do parecer, no qual assim se manifestou: “1) Referente à proposta orçamentária: 42 

diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação da Proposta Orçamentária para 2021, 43 

a ser enviada para a Secretaria Municipal de Gestão Governamental da Prefeitura Municipal de 44 

Blumenau. 2) Referente à execução orçamentária: considerando que a despesa somente deve ser 45 

executada quando houver o recebimento da receita, o acompanhamento mensal da execução 46 

orçamentária deverá ser extremamente rígido no próximo exercício. Principalmente no tocante às 47 

receitas de ensino e às despesas com folha de pagamento e o contingenciamento que se fizer 48 

necessário, ocorra desde o primeiro mês”. Em seguida, a relatora fez a leitura da minuta de 49 

Resolução e uma apresentação sobre o orçamento. Em discussão, manifestaram-se os 50 

conselheiros Gerson Tontini, Morilo José Rigon Junior, Sérgio Luiz Pereira, Jamis Antonio 51 

Piazza e o professor Nazareno Loffi Schmoeller. O conselheiro Morilo José Rigon Junior 52 

solicitou a alteração da redação da análise e fixação da despesa, para: “Para a folha de 53 

pagamento projetou-se aumento de 1,0% de crescimento vegetativo, 0% de reajuste salarial 54 

(conforme estabelece o inciso I, art. 8º, da LC nº 173/2020) e 0% de reajuste da alíquota especial 55 

adicional do ISSBLU.” A alteração foi acatada pela relatora. Em votação, o parecer e a minuta 56 

de Resolução foram aprovados por maioria, trinta e quatro (34) votos a quatro (4), sendo os 57 

votos contrários dos conselheiros Tarcísio Alfonso Wickert, Morilo José Rigon Junior, Sérgio 58 

Luiz Pereira e Cristina Ferreira. Parecer do CONSUNI nº014/2020.  4.2 Processo nº. 024/2020 – 59 

Assunto: Prorrogação de prazos de medidas de contingência destinada a estudantes cuja 60 

renda tenha sido atingida pelos efeitos econômicos da COVID19. Relator: Jamis Antonio 61 

Piazza. A palavra foi concedida ao relator, que fez a leitura do parecer, no qual se manifestou 62 

favorável à prorrogação dos prazos das medidas de contingência destinadas a estudantes cuja 63 

renda tenha sido atingida pelos efeitos econômicos da COVID19. Em seguida fez a leitura da 64 



minuta de Resolução. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Carlos Henrique Sansão, 65 

Tarcísio Alfonso Wickert e Cristina Ferreira. O conselheiro Carlos Henrique Sansão solicitou 66 

que o prazo de que trata o artigo 3º da Resolução nº 022/2020 seja prorrogado até 30 de 67 

dezembro de 2020. A solicitação foi acatada pelo relator. Em votação, o parecer e a minuta de 68 

Resolução foram aprovados por unanimidade. Parecer do CONSUNI nº 016/2020. 4.3 Processo 69 

nº. 026/2020 – Assunto: Proposta de criação de novas modalidades de ensino do FURB 70 

Idiomas. Relator: Nazareno Loffi Schmoeller. O relator fez a leitura do parecer, no qual assim 71 

se manifestou: “Diante do exposto, nosso parecer é de que o CONSUNI aprove a criação das 72 

novas modalidades de cursos do FURB Idiomas bem como os valores sugeridos neste parecer”. 73 

Em seguida fez a leitura da minuta de Resolução. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros 74 

Tarcísio Alfonso Wickert e Sérgio Luiz Pereira, que solicitou incluir no relato o valor cobrado 75 

pelo curso anteriormente. A solicitação foi acatada pelo relator. Em votação, o parecer foi 76 

aprovado por unanimidade. Parecer do CONSUNI nº 015/2020. 4.4 Processo nº. 027/2020 – 77 

Assunto: Proposta de alteração Resolução 57/2017 – Criação de taxas de uso da Estrutura. 78 

Relator: Nazareno Loffi Schmoeller. Com a palavra, o relator fez a leitura do parecer, no qual 79 

se manifestou favorável à alteração da Resolução nº 57/2017, para a criação das novas taxas e 80 

respectivos valores referidos no relato. Em seguida fez a leitura da minuta de Resolução. Em 81 

discussão e votação, o parecer e a minuta de Resolução foram aprovados por unanimidade. 82 

Parecer do CONSUNI nº 017/2020. 4.5 Processo nº. 028/2020 – Assunto: Apresentação da 83 

Missão e Visão da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB propostos no 84 

Planejamento Estratégico Participativo. Relator: Nazareno Loffi Schmoeller. O relator fez a 85 

leitura do parecer, no qual assim se manifestou: “Diante do exposto e, levando-se em 86 

consideração o objetivo da metodologia em propor a participação da comunidade na discussão 87 

em expressar a vocação e a trajetória da Universidade é que culminou na nova composição da 88 

missão e visão. Portanto, manifestamo-nos favoráveis ao acima detalhado, colocamos à 89 

deliberação e aprovação pelo CONSUNI”. Em seguida fez uma apresentação em powerpoint. 90 

Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Carlos Henrique Sansão, Everaldo Artur Grahl, 91 

Morilo José Rigon Junior e Tarcísio Alfonso Wickert. Devido à complexidade das discussões e o 92 

adiantar da hora, a Presidente decidiu pela não deliberação do tema nesta sessão plenária. 4.6 93 

Processo nº. 029/2020 – Assunto: Proposta de Autorização de Abertura de Programa de 94 

Pós-Graduação, nível Mestrado Acadêmico em Direito. Relatora: Ivone Fernandes Morcilo 95 

Lixa. A palavra foi concedida à relatora, que fez a leitura do parecer, no qual assim se 96 

manifestou: “Pelas razões supra aduzidas, relatora deste processo é de parecer favorável à 97 



aprovação da Autorização da Abertura de oferta de Programa de Mestrado em Direito, uma vez 98 

que, o curso está de acordo com as Resoluções da FURB, especialmente a Resolução nº. 99 

017/2016, de 16 de maio de 2016, que Aprova o Regulamento da Pós-Graduação stricto sensu e 100 

a Resolução nº. 115/2017, de 06 de setembro de 2017, que fixa os valores das mensalidades dos 101 

cursos de Pós-Graduação stricto sensu, sendo neste caso, indicado que o programa se enquadre 102 

na categoria de 30 parcelas de 30,5 créditos, acompanhando o estrato dos programas correlatos 103 

em ciências sociais aplicadas da IES, notadamente, de Administração e Ciências Contábeis, 104 

também inseridos no Colégio de Humanidades da CAPES. A abertura de curso representa um 105 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo corpo docente durante os últimos anos, além de 106 

representar prestação de contas à comunidade sobre o alto investimento de recursos públicos 107 

para a capacitação docente e estruturação da proposta ao longo dos últimos anos. Desde então, 108 

com o ingresso de novos docentes e a capacitação dos professores já pertencentes ao quadro, o 109 

grupo que propôs o PPG atingiu a maturidade necessária para garantir a sua aprovação, bem 110 

como a instituição demonstrou à CAPES o compromisso com a implantação e manutenção das 111 

atividades do Programa, sendo este incluído no PDI institucional. O curso de Mestrado em 112 

Direito da FURB deverá contribuir para sanar uma assimetria existente na área, no estado de 113 

Santa Catarina, onde existe apenas 05 (cinco) programas, sendo 02 (dois) na cidade de Chapecó, 114 

para o alto contingente de egressos de cursos de Direito. Também, contribuirá para a retenção, 115 

em sede de educação continuada, dos egressos do Curso de Direito da FURB (que completou 52 116 

anos em 2020), que até então, se dirigiam aqueles programas, em outras cidades, para a 117 

realização de estudos à nível de pós-graduação stricto senso em direito”. Em discussão, 118 

manifestou-se o conselheiro Feliciano Alcides Dias. Em votação, o parecer foi aprovado por 119 

unanimidade. Parecer do CONSUNI nº 018/2020. Na sequência passou ao item 5 - 120 

Comunicações pessoais. Conforme informado anteriormente, a Presidente procedeu neste 121 

momento com os Informes da Reitoria, comunicando que o Planejamento Estratégico 122 

Participativo foi um processo amplamente divulgado, democrático e muito bem coordenado e 123 

mediado pelo Professor Carlos Alberto Cioce Sampaio. A Gestão planejou fazer a apresentação 124 

de alguns pontos do PEP, dentre eles a reforma administrativa, no mês de março de 2020, mas 125 

devido à situação de pandemia isso não foi possível. Nas reuniões realizadas com a comunidade 126 

acadêmica para a apresentação da situação financeira da FURB, vários servidores solicitaram 127 

que o planejamento da reforma administrativa fosse apresentado. A Gestão então começou a 128 

divulgar um modelo de reforma administrativa. A divulgação deste plano tem gerado uma 129 

discussão muito proveitosa, principalmente nos centros, e muitas contribuições estão surgindo. O 130 



modelo administrativo da FURB, de acordo com o relatório confeccionado pelo Professor 131 

Marcos Antonio Mattedi, é do ano de 1986 e o cenário na época era totalmente diferente do 132 

atual. Não é possível implantar um Planejamento Estratégico de projetos inovadores com a 133 

estrutura administrativa que a FURB possui hoje. A Presidente informou ainda, que este 134 

processo está em fase de discussão e planejamento e deve continuar com a participação de toda a 135 

comunidade acadêmica. O conselheiro Carlos Henrique Sansão solicitou a palavra para 136 

comunicações pessoais e informou que na terça-feira, dia 4 de agosto, o DCE promoverá uma 137 

live com a presença da Reitora e Pró-Reitores de Ensino e de Administração. A live será 138 

destinada a todos os acadêmicos da FURB, com o objetivo de informar sobre o funcionamento 139 

do segundo semestre letivo de 2020 e conversar sobre as mensalidades. O conselheiro informou 140 

também que esta foi a sua última participação no Conselho Universitário e agradeceu aos demais 141 

membros pelas discussões e ensinamentos. Fez um agradecimento especial à Reitora, que 142 

oportunizou um canal aberto para comunicação entre os alunos e a gestão. O conselheiro desejou 143 

que os membros do CONSUNI continuem buscando melhorias para os acadêmicos e para a 144 

Universidade. A Presidente agradeceu ao conselheiro Carlos Henrique Sansão pelas suas 145 

contribuições sempre maduras e ponderadas nas discussões do Conselho. O conselheiro Sérgio 146 

Luiz Pereira informou que a democracia existe para que as pessoas que têm pensamentos 147 

diferentes tenham a oportunidade de falar, mas em sua opinião, infelizmente neste conselho 148 

aqueles que têm ideias contrárias não são bem-vindos. O conselheiro informou que é o 149 

representante eleito dos servidores técnico-administrativos justamente por possuir pensamento 150 

crítico e que as questões que ele expõe nas sessões plenárias são demandas trazidas pelos 151 

servidores. Às dezoito horas e quinze minutos (18h15min) a Presidente encerrou a sessão 152 

plenária, e, para constar, foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por 153 

todos os conselheiros presentes. Blumenau, 30 de julho de 2020.  154 
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