
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 12/2021 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (22/07/2021), quinta-feira, na 1 

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

Professora Marcia Cristina Sardá Espindola, os membros do Conselho Universitário 3 

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

Edital de Convocação nº 12/2021, de vinte de julho de dois mil e vinte e um (20/07/2021). 5 

Estiveram presentes os conselheiros, João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, Angelo Vandiney 6 

Cordeiro, Ciel Antunes de Oliveira Filho, Cleide Gessele, Fábio Luis Perez, Germano Adolfo 7 

Gehrke,  Henritte Damm, James Dadam, Jamis Antonio Piazza, Kátrin Aline Osti, Leonardo 8 

Beduschi, Maiko Rafael Spiess, Marcel Hugo, Marcio Cristiano de Souza Rastelli, Mohamed 9 

Amal, Morilo José Rigon Junior, Nicolau Cardoso Neto, Oklinger Mantovaneli Junior, Ralf 10 

Marcos Ehmke, Ricardo Kramer, Rodrigo dos Santos Cardoso, Romeu Hausmann, Rozenei 11 

Maria Wilvert Cabral, Rui Barboza, Sérgio Luiz Pereira, Simone Wagner, Valmir Antonio 12 

Vargas, Vanderléia Botton, Waldir Luiz Hellmann, e as servidoras técnicas administrativas Ana 13 

Clara Lenzi e Natália Locatelli. Não compareceram os conselheiros Alexandre Carvalho Brígido, 14 

Anderson Rosa, Eduardo Deschamps, Fábio Marcelo Matos, João Natel Pollonio Machado, 15 

Manfredo Krieck, Renato Mór, Artur Bernardo Milchert, Brenda Deschamps Werner, Felipe 16 

Zeplin Moeller e Isabelle Tschoeke Volaco. Os conselheiros Carlos Roberto de Oliveira Nunes, 17 

Feliciano Alcides Dias e Maria Luci Bittencourt justificaram a ausência. Às catorze horas e cinco 18 

minutos (14h05), verificada a existência de quórum, a Presidente iniciou a sessão agradecendo a 19 

presença de todos e submetendo à aprovação da plenária a realização da sessão virtual do 20 

CONSUNI, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida fez a leitura da ordem do dia. Na 21 

sequência, a Presidente deu a posse e as boas-vindas à nova representante dos servidores técnicos 22 

administrativos, conselheira Kátrin Aline Osti. No item 1 – Discussão e votação da ata da 23 

sessão plenária realizada no dia 24 de junho de 2021, a ata foi aprovada por unanimidade, 24 

sem emendas. No item 2 – Leitura de expediente, nada foi relatado. No item 3 – Informes da 25 

Reitoria, o conselheiro Jamis Antonio Piazza, Pró-Reitor de Administração, informou que após 26 

negociações com a UNIMED, a gestão superior obteve a redução do percentual inicial proposto 27 

pela Unimed para reajuste contratual, de 37% para 7%. Na sequência, passou-se ao item 4 – 28 

Processos para discussão em plenário, dos quais registro os seguintes resultados: 4.1 Processo 29 

nº. 010/2021 – Proposta do Plano Plurianual (PPA) – Quadriênio 2022-2025 da Fundação 30 

Universidade Regional de Blumenau – FURB. Relatora: Carla de Cássia Nardelli Vieira. A 31 



Presidente concedeu a palavra à relatora, que fez a leitura do parecer, no qual assim se 32 

manifestou: “Diante do exposto e levando-se em consideração que a origem das informações 33 

aqui prestadas tem seu vínculo ao planejamento da instituição, somos favoráveis à aprovação da 34 

proposta do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, como igualmente nos 35 

manifestamos favoráveis à resolução que aprova a proposta do plano plurianual para o período 36 

de 2022-2025.” Em seguida, fez a leitura da minuta de Resolução. Em discussão, os conselheiros 37 

Kátrin Aline Osti e Sérgio Luiz Pereira se manifestaram. A conselheira Kátrin fez alguns 38 

apontamentos e solicitou que constassem em ata: a) questionou a partir de qual planejamento 39 

deu-se origem às informações constantes do parecer, pois o instrumento de avaliação do Sistema 40 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, em seu item 4.7, que trata da 41 

sustentabilidade financeira, coloca que o orçamento seja formulado a partir do PDI e que esteja 42 

de acordo com as políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão; b) questionou se o PPA será revisado 43 

quando o PDI da FURB estiver atualizado, pois a formulação do PPA a partir do PDI é um 44 

importante indicador na avaliação da Instituição; c) a conselheira verificou, no relato, que não há 45 

uma projeção de incremento de receita em função do aumento do número de alunos e afirmou 46 

que, historicamente, há uma queda nesse número. Tendo feito essas colocações, a conselheira 47 

questionou se não é necessário que a gestão faça um planejamento, a médio e longo prazo, para o 48 

equilíbrio financeiro da Universidade, tendo em vista o declínio no número de estudantes; d) 49 

com relação às despesas com folha de pagamento, a conselheira questionou se o reajuste do 50 

ISSBLU foi incluído no PPA e qual foi a metodologia utilizada para o cálculo de reajuste da 51 

folha; e) frisou que seria importante que se começasse a pensar nos planejamentos levando-se em 52 

consideração as avaliações externas e os indicadores do SINAES. Em resposta, a relatora 53 

afirmou que as informações foram obtidas através reuniões realizadas com os gestores das 54 

unidades universitárias, acerca das futuras demandas/ações. A relatora informou que concorda 55 

que deve haver vinculação entre o PPA e o PDI, porém, após a entrega do PPA para a Prefeitura 56 

Municipal de Blumenau não será possível realizar nenhum ajuste ou alteração. A revisão poderá 57 

ser realizada em outras etapas anuais, como a LDO e LOA. Em votação, o parecer e a minuta 58 

foram aprovados por unanimidade. Parecer do CONSUNI nº 010/2021. 4.2 Processo nº. 59 

011/2021 – Proposta de alteração do artigo 6º, § 5º, da Resolução 091/2020, que "estabelece 60 

medidas administrativas visando à sustentabilidade da Fundação Universidade Regional de 61 

Blumenau – FURB”. Relator: Rodrigo Koerich Decker.  Com a palavra, o relator fez a leitura 62 

de seu parecer, no qual assim se manifestou: “Considerando a necessidade de regulamentar o 63 

Art. 6º, §5º da Resolução 91/2020 e contribuir para o aprofundamento da relação entre a 64 



Universidade e os mais diversos setores da sociedade, somos de parecer FAVORÁVEL à 65 

aprovação integral de todas as medidas propostas.” Em seguida, fez a leitura da minuta de 66 

Resolução. Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Oklinger Mantovanelli Junior, Cleide 67 

Gessele, Kátrin Aline Osti, Mohamed Amal, Simone Wagner, Sérgio Luiz Pereira e Marcel 68 

Hugo. A conselheira Kátrin questionou ao relator: a) qual será o indicador utilizado para a 69 

efetiva mensuração da produtividade mencionada da alínea c, inciso II do parágrafo 5º; b) se foi 70 

realizado o cálculo do impacto financeiro dessa distribuição de horas e se a alteração proposta 71 

refletirá também na diminuição de horas docentes, que atualmente, estão distribuídas em horas 72 

setoriais e de administração superior. A conselheira informou que em dois (02) anos houve o 73 

aumento de cerca de quinhentas (500) horas docentes de Professores que estão na gestão e este 74 

aumento impacta financeiramente, pois há a necessidade de substituição destes professores de 75 

carreira nas salas de aula. Por último, a conselheira questionou se a alteração na Resolução 76 

contemplará a horas docentes não classificadas. Em resposta, o relator informou que não foi 77 

realizada a análise financeira da distribuição de horas, pois o inciso II do artigo 5º abrange 78 

somente os docentes TI, que já recebem quarenta (40) horas. Na sequência, duas propostas para 79 

o inciso II do parágrafo 5º foram colocadas em votação: A) a proposta do relator: “II - os demais 80 

docentes TI poderão receber até 08 (oito) horas em projetos de pesquisa sem fomento 81 

externo, quando cumprirem com pelo menos duas das seguintes condições”; e B) a proposta da 82 

conselheira Cleide Gessele: “II - os demais docentes TI poderão receber até 12 (doze) horas em 83 

projetos de pesquisa sem fomento externo, quando cumprirem com pelo menos duas das 84 

seguintes condições”. A proposta A) foi aprovada por maioria, com vinte (20) votos, contra nove 85 

(09) para a proposta B). O conselheiro Sérgio Luiz Pereira solicitou incluir em ata a seguinte 86 

declaração de voto: “Votei na opção B por ser mais justa aos professores em áreas que não 87 

estejam contempladas tão facilmente que outras. Registro também meu descontentamento com a 88 

decisão unilateral da reitora não liberando a palavra ao professor Cláudio Guimarães. Sempre o 89 

CONSUNI decidia no voto se um não conselheiro poderia utilizar a palavra. A decisão da 90 

presidente é desnecessária e autoritária.” Em resposta, a Presidente declarou: “Registramos, 91 

conforme já anunciado, que a pedido das servidoras que auxiliam nas Reuniões do CONSUNI, 92 

as manifestações escritas e orais (chat e microfone) deverão ficar restritas aos Conselheiros, já 93 

que a composição do CONSUNI atende a representação de todos os órgãos internos e servidores 94 

da Universidade, assim como representantes externos. Esse pedido se deve pela 95 

excepcionalidade do momento, pois nas reuniões remotas, o público visitante que acompanha 96 

normalmente ultrapassa 100 pessoas, o que não ocorria nas reuniões presencias. A reunião 97 



remota democratizou o acesso em tempo real para todos os servidores, mas para manifestações, 98 

foi solicitado o encaminhamento das demandas aos respectivos representantes, pois não temos 99 

como selecionar o visitante que pode ou não se pronunciar. A condução atendeu ao Estatuto e às 100 

competências da Presidente do Conselho”. Para a alínea b) do inciso II do parágrafo 5º também 101 

foram apresentadas duas propostas: 1) a proposta do relator: “b) tiverem submetido pelo menos 102 

dois projetos a editais de fomento nos últimos 12 meses; e 2) a proposta da conselheira Cleide 103 

Gessele: “b) tiverem submetido pelo menos dois projetos a editais de fomento nos últimos 24 104 

meses”. Em votação, a proposta 1) foi aprovada por maioria, com dezenove (19) votos, contra 105 

nove (09) para a proposta 2). Foi sugerida e acatada a alteração da alínea c) do inciso II do 106 

parágrafo 5º para: “estiverem participando de novas iniciativas institucionais de captação de 107 

recursos e/ou processos de prestação de serviços com captação externa, projetos de inovação 108 

com potencial de parcerias e transferência de tecnologia, sendo necessário apresentar projeto, 109 

atividades, cronograma e parecer da Agência de Inovação Tecnológica – AGIT”; foi sugerida a 110 

inclusão de mais uma alínea no inciso II do parágrafo 5º: “e) Ser colaborador de Programa de 111 

Pós-graduação da FURB”. Colocados em votação, o parecer e a minuta de Resolução foram 112 

aprovados por maioria, vinte e nove (29) votos a um (1), sendo o voto contrário do conselheiro 113 

Sérgio Luiz Pereira. Parecer do CONSUNI nº 011/2020. No item 5 – Comunicações Pessoais, o 114 

conselheiro Morilo José Rigon Junior informou que na data de ontem foram empossados os 115 

novos conselheiros municipais de saúde de Blumenau, dentre eles os servidores da FURB: 116 

Professora Nevoni Goretti Damo, indicada pelo SINSEPES, a Professora aposentada Elsa 117 

Cristiane Bevian, Professor Luiz Henrique Costa, Professora aposentada Maria Luci Bittencourt, 118 

Professor Marco Antonio Wanrowsky, Professor Carlos Roberto de Oliveira Nunes e a 119 

enfermeira Tatiana Lucia Caetano. A conselheira Kátrin Aline Osti informou que foi 120 

questionada, por servidores do campus V, sobre o motivo pelo qual a obrigatoriedade de registro 121 

de ponto está sendo aplicada somente aos servidores técnicos administrativos. A conselheira 122 

solicitou atenção da gestão superior e do SINSEPES quanto a esta questão.  A Presidente 123 

informou que o sistema de cartão ponto está em fase de implantação e a gestão agendará uma 124 

reunião com os servidores para conversar sobre este tema. Às dezesseis horas e trinta e sete 125 

minutos (16h37), a Presidente encerrou a sessão plenária, e, para constar, foi lavrada esta ata 126 

que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 22 127 

de julho de 2021. 128 
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