
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 13/2021 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (19/08/2021), quinta-feira, na 1 

plataforma online Microsoft Teams, reuniram-se ordinariamente, sob a Presidência do Vice-2 

Reitor, Professor João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, os membros do Conselho Universitário 3 

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

Edital de Convocação nº 13/2021, de dezessete de agosto de dois mil e vinte e um (17/08/2021). 5 

Estiveram presentes os conselheiros, Anderson Rosa, Angelo Vandiney Cordeiro, Carla 6 

Fernanda Nolli, Carlos Roberto de Oliveira Nunes, Ciel Antunes de Oliveira Filho, Cleide 7 

Gessele, Fábio Marcelo Matos, Feliciano Alcides Dias, Henritte Damm, James Dadam, Jamis 8 

Antonio Piazza, Kátrin Aline Osti, Leonardo Beduschi, Maiko Rafael Spiess, Marcel Hugo, 9 

Marcio Cristiano de Souza Rastelli, Maria Luci Bittencourt, Mohamed Amal, Morilo José Rigon 10 

Junior, Nicolau Cardoso Neto, Oklinger Mantovaneli Junior, Ralf Marcos Ehmke, Renato Mór, 11 

Ricardo Kramer, Romeu Hausmann, Rui Barboza, Sérgio Luiz Pereira, Simone Wagner, 12 

Vanderléia Botton, Waldir Luiz Hellmann, o estudante Felipe Zeplin Moeller e as servidoras 13 

técnicas administrativas Ana Clara Lenzi e Natália Locatelli. Não compareceram os conselheiros 14 

Alexandre Carvalho Brígido, Eduardo Deschamps, João Natel Pollonio Machado, Manfredo 15 

Krieck, Valmir Antonio Vargas, Artur Bernardo Milchert, Brenda Deschamps Werner e Isabelle 16 

Tschoeke Volaco. Os conselheiros Germano Adolfo Gehrke e Fábio Luis Perez, justificaram a 17 

ausência. A servidora Carla de Cássia Nardelli Vieira esteve presente como relatora. Às catorze 18 

horas e cinco minutos (14h05), verificada a existência de quórum, o Presidente iniciou a sessão 19 

agradecendo a presença de todos e comunicando a ausência da Reitora durante início da reunião, 20 

devido a sua participação na inauguração do “Espaço de Carregamento de Bicicletas e Patinetes 21 

Elétricos'' no campus 2. Na sequência, submeteu à aprovação da plenária a realização da sessão 22 

virtual do CONSUNI, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente deu a posse e 23 

as boas-vindas à nova representante do Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras, Diretora 24 

Carla Fernanda Nolli. No item 1 – Discussão e votação da ata da sessão plenária realizada no 25 

dia 22 de julho de 2021, a conselheira Kátrin Aline Osti solicitou que constasse na ata as suas 26 

manifestações referentes às discussões dos processos da sessão anterior. A solicitação foi 27 

acatada, ficando a aprovação desta ata para a próxima sessão plenária ordinária. No item 2 – 28 

Leitura de expediente, nada foi relatado. No item 3 – Informes da Reitoria, o Presidente 29 

informou que no dia vinte e seis (26) de agosto, será inaugurado o Centro Regional 30 

Interprofissional Especializado Pós-Covid (CRIE), localizado no campus 5 da FURB, instalado 31 



no Hospital Universitário para atender pessoas que tiveram complicações ou sequelas após a 32 

doença. O Convênio foi assinado com o CISAMVI, sendo aderido por todos os municípios 33 

consorciados. O Presidente afirmou que o CRIE é um projeto muito inovador, pois o 34 

atendimento será realizado num serviço escola, sendo financiado pelo SUS. Na sequência, 35 

passou-se ao item 4 – Processos para discussão em plenário, dos quais registro os seguintes 36 

resultados: 4.1 Processo nº. 012/2021 – Proposta Orçamentária da FURB para o Exercício 37 

Financeiro de 2022. Relatora: Carla de Cássia Nardelli Vieira. O Presidente concedeu a 38 

palavra à relatora, que fez a leitura do seu parecer, no qual assim se manifestou: “1) Referente à 39 

proposta orçamentária: diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação da Proposta 40 

Orçamentária para 2022, a ser enviada para a Secretaria de Gestão Governamental da Prefeitura 41 

Municipal de Blumenau. 2) Referente à execução orçamentária: considerando que a despesa 42 

somente deve ser executada quando houver o recebimento da receita, o acompanhamento mensal 43 

da execução orçamentária deverá ser extremamente rígido no próximo exercício. Principalmente 44 

no tocante às receitas de ensino e às despesas com folha de pagamento e o contingenciamento 45 

que se fizer necessário, ocorra desde o primeiro mês”. Em seguida, fez a leitura da minuta de 46 

Resolução que estima a receita e fixa a despesa da Fundação Universidade Regional de 47 

Blumenau – FURB para o Exercício Financeiro de 2022, em R$ 211.000.000,00 (duzentos e 48 

onze milhões de reais). Em discussão, os conselheiros Sérgio Luiz Pereira, Morilo José Rigon 49 

Junior, Kátrin Aline Osti e Jamis Antonio Piazza se manifestaram. O conselheiro Sérgio Luiz 50 

Pereira solicitou correção na tabela 1, para que conste os valores conforme aprovado na LDO 51 

2022: a) 4,5% de reajuste de mensalidades; b) valor do CF R$ 54,82; c) número de alunos de 52 

graduação 7.500; d) reajuste da folha de pagamento em 3,5%; e) 1% para o reajuste de carreira. 53 

Após a fala do conselheiro Sérgio, a Presidência da sessão foi passada à Reitora, Professora 54 

Marcia Cristina Sardá Espindola. Na sequência, a palavra foi concedida ao conselheiro Morilo 55 

José Rigon Junior, que solicitou correção no parecer referente à alíquota do ISSBLU autorizada 56 

para cobrança em 2022. O conselheiro afirmou que o valor autorizado é de 14,72% e não 11%, 57 

conforme consta no relato. A conselheira Kátrin Aline Osti fez alguns apontamentos sobre o 58 

processo e solicitou que constassem em ata, conforme a seguir : a) solicitou que o orçamento seja 59 

enviado com mais antecedência aos conselheiros, permitindo melhor análise e discussão; b) 60 

questionou qual foi a métrica utilizada pelos gestores para o levantamento dos dados 61 

apresentados; c) questionou se há algum planejamento para revisão de despesas, em especial as 62 

despesas relacionadas à folha de pagamento, horas não classificadas, que impactam na 63 

contratação de PSPS na Universidade e horas setoriais, pois a revisão dessas despesas acarretaria 64 



em folga orçamentária; d) solicitou que conste no parecer qual o planejamento da gestão para o 65 

alcance do número de alunos previsto na tabela 1; e) afirmou que consta na tabela 1 um 66 

incremento no número de alunos, porém não conseguiu identificar um incremento na folha de 67 

pagamento. A conselheira solicitou que conste no parecer, de que forma a gestão pretende 68 

equilibrar esses dois pontos do orçamento; f) afirmou que, sabe-se que o equilíbrio financeiro é 69 

obrigatório para a elaboração da LOA, porém, a FURB precisa elaborar um orçamento real, com 70 

os déficits necessários e afirmou ainda que, existe o princípio da essência sobre a forma, que 71 

permite que se elabore um orçamento real, inclusive com parecer favorável do Tribunal Superior 72 

da União; f) afirmou que a elaboração do orçamento com equilíbrio financeiro remete à falsa 73 

impressão de estabilidade financeira, o que não configura a atual situação da FURB; g) 74 

questionou se, sendo a Universidade uma Autarquia Municipal, há algum movimento da gestão 75 

para que a Prefeitura Municipal de Blumenau - PMB assuma a responsabilidade pela atual 76 

situação financeira da FURB; h) solicitou esclarecimentos sobre a diminuição da receita em 77 

todas as áreas de ensino, constante na tabela 2, em relação ao incremento do número de alunos, 78 

constante na tabela 1; i) a conselheira verificou que há no parecer, o incremento de mais de três 79 

milhões de reais (R$ 3.000.000,00) em receitas de serviços de saúde e questionou se as despesas 80 

relacionadas a esses serviços estão orçadas, afirmando em seguida, que é necessário que as 81 

despesas estejam orçadas a fim de se evitar déficit orçamentário em 2022; j) quanto às despesas 82 

com imposto de renda, a conselheira lembrou que, desde 2019, a PMB tem colocado na LOA 83 

que tudo que for de interesse da PMB, relacionado a convênios, bolsas, prestação de serviços, 84 

entre outros, poderá ser abatido deste valor; k) em relação ao orçamento de taxas, a conselheira 85 

afirmou que, com a diminuição do número de estudantes haverá consequente diminuição na 86 

cobrança de multas, juros e taxas; l) a conselheira solicitou um ajuste de redação no relato, em 87 

relação ao Convênio do Pós-Covid, que foi assinado com a AMMVI e não com a PMB, como 88 

consta no parecer da relatora; m) quanto aos parâmetros utilizados para o cálculo da folha de 89 

pagamento, novamente a conselheira questionou se há planejamento da gestão no sentido de 90 

diminuir o número de servidores temporários e de classificar corretamente as horas dos docentes 91 

TI e TPH; n) a conselheira questionou se já está previsto no item “encargos socias” o pagamento 92 

do ISSBLU referente ao ano de 2020; o) apontou que foi colocado o acréscimo de 0,5% de 93 

crescimento vegetativo na folha de pagamento, porém o histórico de crescimento, de acordo com 94 

os orçamentos dos anos anteriores, é de 1,5%; p) questionou qual foi o parâmetro utilizado para a 95 

previsão de 3,5% de reajuste salarial; q) em relação à alíquota do ISSBLU, a conselheira 96 

afirmou, conforme já mencionado pelo conselheiro Morilo José Rigon Junior, que a alíquota 97 



autorizada para cobrança em 2022 é de 14,72% e solicitou o devido ajuste no orçamento; r) a 98 

conselheira propôs que a aprovação do orçamento seja condicionada ao contingenciamento dos 99 

recursos, a partir de janeiro de 2022, permitido o descontingenciamento caso haja aumento de 100 

receitas; s) por último, solicitou que a gestão faça a implementação dos cortes necessários ao 101 

equilíbrio financeiro e orçamentário da Universidade e afirmou que os servidores estão há três 102 

anos sem reajuste, sendo um ano por conta da gestão e dois por conta da legislação. Na 103 

sequência, o conselheiro Morilo José Rigon Junior solicitou a retirada do processo da pauta do 104 

dia, para reapresentação em reunião extraordinária, com os devidos ajustes. Em votação, a 105 

proposta do conselheiro foi aprovada por maioria, vinte e um (21) votos a doze (12). A 106 

Presidente retirou o processo da pauta, informou que será convocada uma sessão extraordinária 107 

para o próximo dia, 20 de agosto de 2021, às 14 horas e solicitou que as propostas de ajustes 108 

sejam apresentadas no chat. 4.2 Processo nº. 013/2021 – Solicitação de aprovação de 109 

Professora Temporária (PSPS) à função de Coordenadora do Curso de Pedagogia – 110 

Licenciatura. Relator: Renato Mór.  Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, no 111 

qual assim se manifestou: “Diante do exposto e na excepcionalidade analisada no caso em 112 

concreto, somos de parecer favorável para que este órgão colegiado conheça e aprove o resultado 113 

da eleição da Professora Cleide dos Santos Pereira Sopelsa, contratada em regime temporário 114 

(PSPS), para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pedagogia, para o mandato do 115 

biênio 2021/2023”. Em discussão, as conselheiras Kátrin Aline Osti e Henriette Damm se 116 

manifestaram. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria, trinta (30) votos a três (03), 117 

sendo os votos contrários dos conselheiros Kátrin Aline Osti, Morilo José Rigon Junior e Marcio 118 

Cristiano de Souza Rastelli. A conselheira Kátrin Aline Osti justificou seu voto contrário 119 

declarando que fez um levantamento e verificou que atualmente, o curso de Pedagogia conta 120 

com oito (08) Professores TI, dos quais dois (02) estão afastados  e das duzentas e quarenta (240) 121 

horas destes professores, cento e três (103) estão alocadas no ensino de graduação, as demais, em 122 

sua maioria, estão alocadas em pesquisa e algumas na extensão. Declarou ainda, que o indicador 123 

2.4 do SINAES, que trata do regime de trabalho dos coordenadores de curso, avalia como 124 

precária a situação de cursos em que o coordenador não se enquadra como TPH ou TI. A 125 

conselheira verificou que no curso há um servidor TPH estatutário com dezoito (18) horas 126 

alocadas, que talvez poderia assumir a função de coordenador. Frisou ainda que o coordenador 127 

pode estar lotado em qualquer departamento, desde que dê aulas no referido curso e feitos esses 128 

apontamentos, julgou necessário avaliar se não há algum servidor que possa assumir a função 129 

sem maior dispêndio de horas de um PSPS.  Parecer do CONSUNI nº013/2021. No item 5 – 130 



Comunicações Pessoais, a Presidente informou que esteve presente no primeiro espaço do 131 

Brasil de carregamento de bicicletas e patinetes elétricos. O espaço, que utiliza energia solar para 132 

alimentar os meios de transporte mais ecológicos, é fruto de uma parceria entre o Centro de 133 

Ciências Tecnológicas da Universidade, o Distrito de Inovação Blumenau e a empresa Global 134 

Química e Moda. O conselheiro Nicolau Cardoso Neto fez alguns questionamentos: a) com 135 

relação à possibilidade dos professores exigirem que os alunos que estão utilizando o onlife 136 

venham a realizar as avaliações presencialmente; b) questionou qual iniciativa a Universidade 137 

vai tomar com relação aos servidores que se negam a utilizar a máscara no ambiente de trabalho 138 

e quanto à obrigatoriedade da vacinação para os servidores da Educação, conforme consta no 139 

novo decreto do Governo do Estado de Santa Catarina. A Presidente informou que, em relação à 140 

realização das avaliações presenciais, foi publicada uma Instrução Normativa da PROEN que 141 

regulamenta, durante o período de pandemia, o processo de avaliação de ensino. Quanto à 142 

obrigatoriedade da vacinação, a gestão está em contato com a PMB, para alinhar as normativas 143 

nos âmbitos municipal e da Universidade. A gestão fez contato também com a Secretária de 144 

Educação, porém, no âmbito daquela Secretaria, a normativa ainda está em processo de 145 

discussão. Quanto à não utilização de máscaras no ambiente de trabalho, as denúncias podem ser 146 

encaminhadas para o comitê de prevenção ao COVID. O conselheiro Morilo José Rigon Junior 147 

solicitou que seja disponibilizada, no canal da Ouvidoria no site da FURB, uma forma de se 148 

realizar denúncias/elogios de forma anônima, pois o sistema, atualmente, solicita nome, CPF e 149 

contato de e-mail para homologação das manifestações. O conselheiro solicitou ainda, que os 150 

servidores tenham acesso ao andamento das manifestações, pois atualmente o site não permite. 151 

Em relação à agenda da Reitoria, o conselheiro solicitou que seja disponibilizada, no site da 152 

FURB, a agenda de compromissos futuros da Reitoria. Às dezesseis horas e trinta e sete minutos 153 

(16h37), a Presidente encerrou a sessão plenária, e, para constar, foi lavrada esta ata que, depois 154 

de lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 19 de agosto de 155 

2021. 156 
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