
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE 

ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2021 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (27/04/2021), terça-feira, na 1 

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

Sardá Espindola, reuniram-se em sessão ordinária, os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa 3 

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

ao Edital de Convocação nº 03/2021, de vinte e três de abril de dois mil e vinte um (23/04/2021). 5 

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

Bernardo, Adriana Fischer, Alessandra Beirith, Alessandro Guedes, Bethania Hering, Jackson 7 

Roberto Eleotério, Leomar dos Santos, Marcos Aurélio Deschamps, Moacir Manoel Rodrigues 8 

Junior, Nelson Afonso Garcia Santos, Oklinger Mantovaneli Junior, Romeu Hausmann, Roseli 9 

Kietzer Moreira, Sônia Regina de Andrade, Tarcísio Pedro da Silva, Valéria Ilsa Rosa, Valmir 10 

Antonio Vargas, os estudantes Ary Solano Spengler Neto, Beatriz Muegge Silva, Geórgia Backes 11 

da Luz Antonio, Gustavo Ramos Stein, Rafaela Rubik e as servidoras técnicas administrativas 12 

Natália Locatelli e Ana Clara Lenzi. Justificaram a ausência os conselheiros Ana Maria Barrera 13 

Conrad Sackl, Carlos Eduardo Leite e Laura de Melo da Silva. Às quatorze horas e três minutos 14 

(14h03), verificada a existência de quórum, a Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença 15 

de todos e submetendo, à aprovação da plenária, a realização da sessão virtual do CEPE, sendo 16 

aprovada por unanimidade. Na sequência, deu a posse e as boas-vindas a nova representante da 17 

ETEVI, conselheira Roseli Kietzer Moreira. No item 1 - Aprovação da ata da sessão plenária 18 

realizada no dia trinta de março de dois mil e vinte e um (30/03/2021), a ata foi aprovada por 19 

unanimidade, sem emendas.  No item 2 - Leitura de Expediente, nada foi relatado, passando-se 20 

ao item 3 - Informes da Reitoria. O Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Ensino Médio e 21 

Profissionalizante, Professor Romeu Hausmann, informou o recebimento do memorando nº 22 

005/2021/NUT, enviado pela coordenadora do curso de Nutrição, Professora Bethania Hering, 23 

comunicando que foi realizado um ajuste no PPC do curso de Nutrição, aprovado no CEPE em 24 

vinte e sete de outubro de dois mil e vinte, pelo processo nº 028/2020. Trata-se somente da 25 

inclusão do detalhamento do componente curricular (ementa e objetivos) da disciplina de 26 

Fisiopatologia IV. Estas informações foram detalhadas em versão anterior do projeto, aprovada 27 

pela DPE e CEPE, mas por algum equívoco, estavam ausentes na última versão inserida no GRP. 28 



O Pró-Reitor perguntou aos conselheiros se há algum óbice em se considerar o ajuste aprovado, 29 

fazendo parte do processo já tramitado no CEPE. Não houve manifestações por parte da plenária, 30 

considerando-se o ajuste aprovado. Na sequência a Presidente parabenizou toda a comunidade 31 

acadêmica pelo alcance na nota 4 no Índice Geral de Cursos 2019 (IGC). O conselheiro Romeu 32 

Hausmann informou que desde 2019 a PROEN vem realizando um trabalho de levantamento das 33 

informações que alimentam os dados do Censo e com isso foi possível melhorar a qualidade das 34 

informações prestadas ao MEC, principalmente em relação ao corpo docente. Em seguida 35 

passou-se ao item 4 – Processo para discussão, do qual registro o seguinte resultado: 4.1 36 

Processo nº 004/2021. Assunto: Solicitação de alteração do nome do curso de pós-graduação 37 

lato sensu de “Cultura Digital”, para “Cultura Digital na Educação”. Relatora: Adiléia 38 

Aparecida Bernardo. A relatora fez a leitura do parecer, no qual se manifestou favorável à 39 

aprovação da solicitação de alteração do nome do curso de pós-graduação lato sensu de “Cultura 40 

Digital” para “Cultura Digital na Educação”. Em discussão e votação, o parecer foi aprovado por 41 

unanimidade. Parecer do CEPE nº 004/2021. No Item 5 – Comunicações Pessoais, o 42 

conselheiro Moacir Manoel Rodrigues Junior solicitou um esclarecimento acerca da não 43 

renovação do contrato com a Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC para 44 

disponibilização de Identificador de Objeto Digital – DOI para a FURB. A falta do DOI é uma 45 

preocupação muito séria para a pós-graduação Stricto Sensu e para os periódicos da FURB.  A 46 

Presidente informou que a gestão não estava ciente desta situação e que trará esclarecimentos 47 

acerca do assunto para a próxima sessão plenária do CEPE. O conselheiro Marcos Aurélio 48 

Deschamps solicitou a palavra para compartilhar algumas ações adotadas pelo curso de Direito, 49 

voltadas para a melhoria da qualidade do curso, especialmente acerca da relação ensino-50 

aprendizagem. Os integrantes do Núcleo Integralizador de Fases – NIF do curso, realizaram nos 51 

dias 6 e 7 de abril reuniões para troca de vivências e experiências com o intuito de contribuir para 52 

a melhoria do ensino no contexto das aulas remotas, durante o atual período de pandemia. Na 53 

data de ontem foi realizada uma oficina de metodologias ativas – TBL, para os professores 54 

interessados em aplicar essa metodologia. O conselheiro informou que no ano passado foram 55 

abertas as vagas para o novo curso de Mestrado em Direito. Foram aprovados 20 candidatos dos 56 

42 inscritos e 10 alunos especiais foram convocados em segunda chamada. Uma nova turma será 57 

aberta em agosto deste ano, com pelo menos 30 vagas. Apesar do contexto das aulas online, tem-58 



se observado a qualidade do ensino no curso de Direito. Na dimensão da extensão, o conselheiro 59 

informou que o Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, mesmo no contexto da pandemia, tem mantido 60 

o atendimento à comunidade. No ano passado, ao menos 1.907 pessoas foram atendidas pelo 61 

NPJ. O número demonstra que, apesar da pandemia, a produtividade do NPJ se mantém. A 62 

Presidente informou que a Agência de Inovação Tecnológica (AGIT), da Universidade Regional 63 

de Blumenau (FURB) foi a vencedora do Prêmio Inovação Catarinense promovido pela 64 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). Nada mais 65 

havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta e um 66 

minutos (14h41) e para constar, foi lavrada esta ata que, uma vez lida e aprovada, vai assinada 67 

por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 27 de abril de 2021. 68 
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