
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 16/2021 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (28/10/2021), 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 16/2021, de vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um 5 

(26/10/2021). Estiveram presentes os conselheiros, Angelo Vandiney Cordeiro, Carla Fernanda 6 

Nolli, Carlos Roberto de Oliveira Nunes, Ciel Antunes de Oliveira Filho, Fábio Luis Perez, 7 

Fábio Marcelo Matos, Feliciano Alcides Dias, Germano Adolfo Gehrke, James Dadam, Jamis 8 

Antonio Piazza, Kátrin Aline Osti, Leonardo Beduschi, Marcel Hugo, Marcio Cristiano de Souza 9 

Rastelli, Mohamed Amal, Morilo José Rigon Junior, Nicolau Cardoso Neto, Oklinger 10 

Mantovaneli Junior, Ralf Marcos Ehmke, Renato Mór, Ricardo Kramer, Rodrigo dos Santos 11 

Cardoso, Romeu Hausmann, Rui Barboza, Sandro Lauri da Silva Galarça, Sérgio Luiz Pereira, 12 

Tarcísio Alfonso Wickert, Valmir Antonio Vargas, Vanderléia Botton, Waldir Luiz Hellmann, e 13 

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

conselheiros Alexandre Carvalho Brígido, João Natel Pollonio Machado, Manfredo Krieck, 15 

Artur Bernardo Milchert, Brenda Deschamps Werner, Felipe Zeplin Moeller e Isabelle Tschoeke 16 

Volaco. Os conselheiros Anderson Rosa, Eduardo Deschamps, Henriette Damm, Maria Luci 17 

Bittencourt e Simone Wagner justificaram a ausência. Às quatorze horas e seis minutos (14h06), 18 

verificada a existência de quórum, o Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos 19 

e submetendo à aprovação da plenária a realização da sessão virtual do CONSUNI, que foi 20 

aprovada por unanimidade. Na sequência, explicou que a Reitora não presidirá a presente sessão 21 

plenária, pois está recebendo o Deputado Rodrigo Minotto, representante da frente parlamentar 22 

em defesa do UNIEDU. Na sequência, o Presidente solicitou a manifestação dos conselheiros 23 

acerca da possibilidade de retorno das sessões presenciais do CONSUNI. Explicou que as 24 

sessões do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE já estão acontecendo de forma 25 

presencial, porém o número de conselheiros do CEPE é menor. O comitê de enfrentamento ao 26 

COVID 19 da FURB fez um estudo e autorizou a utilização da sala B 108 do campus 1 para as 27 

sessões plenárias do CONSUNI, mas o espaço comportaria apenas os conselheiros, não sendo 28 

possível abrir para plateia. Outro desafio seria em relação à transmissão ao vivo, pois através do 29 

sistema Onlife a transmissão do áudio ficaria prejudicada. O conselheiro Sérgio solicitou a 30 

palavra e se manifestou favorável ao retorno das reuniões presenciais, mantendo a transmissão 31 



via Microsoft Teams/Onlife, para que os demais servidores possam acompanhar. O conselheiro 32 

sugeriu o uso de microfones para que a fala dos conselheiros possa ser captada e transmitida. O 33 

conselheiro Romeu Hausmann informou que o único local na FURB que atenderia a demanda da 34 

transmissão do áudio seria o auditório da Biblioteca, que dispõe de microfones sem fio, porém, 35 

além da ventilação ser precária naquele local, o compartilhamento de microfone entre os 36 

conselheiros não é seguro, devido à possível transmissão de COVID 19. Na sala B 108 a 37 

ventilação é favorável, entretanto, a sala não dispõe de equipamento de som com a capacidade 38 

tecnológica necessária. Alguns conselheiros se manifestaram no chat afirmando que seria 39 

prudente manter as reuniões ainda via Microsoft Teams pelo menos até o final deste ano. O 40 

Presidente informou que as opiniões colocadas serão levadas em consideração para a tomada de 41 

decisão quanto ao formato das próximas reuniões. Em seguida, passou-se ao item 1 – Discussão 42 

e votação da ata da sessão plenária realizada no dia 23 de setembro de 2021. A conselheira 43 

Kátrin Aline Osti solicitou a palavra para uma questão de ordem e informou que na última 44 

sessão, ela pediu vista do processo nº 016/2021 “Proposta de nova Resolução que regulamenta o 45 

repasse de recursos financeiros aos estudantes dos cursos de graduação e do ensino médio da 46 

Escola Técnica do Vale do Itajaí – ETEVI, da Fundação Universidade Regional de Blumenau – 47 

FURB e o processo foi retirado de pauta. Ela questionou se já há previsão de retorno dessa 48 

discussão e solicitou que os questionamentos levantados por ela sejam respondidos, na ocasião 49 

de reapresentação desta pauta, bem como a apresentação de um parecer jurídico emitido pela 50 

PROGEF. O Presidente informou que o processo foi retirado de pauta por solicitação da própria 51 

proponente e devido ao prazo escasso, a distribuição de bolsas no semestre corrente foi feita com 52 

base na Resolução vigente. O presidente retornou à votação da ata da sessão plenária anterior, 53 

que foi aprovada por unanimidade, sem emendas. No item 2 – Leitura de expediente, o 54 

Presidente deu a posse e as boas-vindas ao novo representante docente do CCHC, conselheiro 55 

Tarcísio Alfonso Wickert, em substituição ao Professor Maiko Rafael Spiess. O novo 56 

conselheiro agradeceu e fez uma breve apresentação. No item 3 – Informes da Reitoria, o 57 

Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor de Administração, Professor Jamis Antonio Piazza, 58 

que fez uma fala sobre a atual situação da venda do imóvel da FURB situado em Gaspar. No dia 59 

13 de outubro do corrente ano foi aberto o processo licitatório que restou deserto. Nesse sentido, 60 

estão sendo tomadas as providencias para a realização de um novo processo licitatório, desta vez 61 

com condições de pagamento mais atrativas para os possíveis interessados. O Conselho Técnico 62 

do ISSBLU está sendo informando de todos os passos tomados em relação a esta venda, uma vez 63 

que o dinheiro arrecadado será utilizado para a quitação do débito existente junto ao Instituto. Na 64 



sequência, o Presidente passou a palavra ao Professor Edson Luiz Borges, gestor do Campus V, 65 

para o esclarecimento de questionamentos levantados na última sessão plenária, acerca da 66 

situação do cartão ponto naquele Campus. O Professor explicou que quando iniciou a gestão do 67 

Campus V, o registro em folha dos horários de entrada e saída dos servidores era uma prática já 68 

recorrente. O que foi alterado, em relação ao que já ocorria, teria sido a instalação de um ponto 69 

biométrico, para que facilitasse o registro e posterior cálculo de possíveis horas extras. O 70 

professor relatou que sua vontade era de extinguir o registro de ponto, uma vez que não é 71 

aplicado no restante da Universidade, porém após diversas reuniões com os servidores e com a 72 

DGDP, o desejo de se manter o registro do ponto foi considerado unanime, pois resguarda 73 

aqueles que necessitam ficar após o horário. Quanto aos docentes, o Professor Edson explicou 74 

que não é possível solicitar o registro de ponto por esses servidores, uma vez que eles não estão 75 

lotados no Campus V e sim em diversos departamentos da Universidade. Por último, informou 76 

que ele não registra o seu ponto, pois enquanto gestor, na maior parte de sua carga horária, ele 77 

está em reuniões ou fora daquele local. O Presidente agradeceu a fala do Professor Edson. 78 

Alguns conselheiros solicitaram a palavra para se manifestar sobre este assunto, porém o 79 

Presidente informou eles devem solicitar a palavra em “Comunicações Pessoais”. Dando 80 

continuidade à ordem do dia, passou-se ao item 4 – Processos para discussão em plenário, dos 81 

quais registro os seguintes resultados: 4.1 Processo nº. 017/2021 – Proposta Orçamentária 82 

Substitutiva da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB para o Exercício 83 

Financeiro de 2022. Relator: Jamis Antonio Piazza. A leitura do relato foi feita pela servidora 84 

Carla de Cássia Nardelli. No parecer, o relator se manifestou favorável à aprovação da Proposta 85 

Orçamentária Substitutiva para 2022, a ser enviada para a Secretaria de Gestão Governamental 86 

da Prefeitura Municipal de Blumenau, que estima a receita e fixa a despesa em R$ 87 

221.000.000,00 (duzentos e vinte e um milhões de reais). Referente à execução orçamentária, o 88 

relator assim se manifestou: “considerando que a despesa somente deve ser executada quando 89 

houver o recebimento da receita, o acompanhamento mensal da execução orçamentária deverá 90 

ser extremamente rígido no próximo exercício. Principalmente no tocante às receitas de ensino e 91 

às despesas com folha de pagamento e o contingenciamento que se fizer necessário, ocorra desde 92 

o primeiro mês”. Na sequência foi apresentada a minuta de Resolução que “Estima a receita e 93 

fixa a despesa da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB para o Exercício 94 

Financeiro de 2022”. Em discussão, os conselheiros Sérgio Luiz Pereira e Tarcísio Alfonso 95 

Wickert se manifestaram. Em votação, o parecer e a minuta foram aprovados maioria, trinta 96 

votos a um (30 a 01), sendo o voto contrário do conselheiro Sérgio Luiz Pereira. Parecer do 97 



CONSUNI nº 016/2021. 4.2 Processo nº. 017/2021 – Aprovação do Relatório da Comissão 98 

Permanente de Leilão da FURB. Relator: César Augusto Rosa. O Presidente concedeu a 99 

palavra ao relator, que após a apresentação do relatório elaborado pela Comissão Permanente de 100 

Leilão, se manifestou favorável a sua aprovação. Em discussão, o conselheiro Nicolau Cardoso 101 

Neto se manifestou. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parecer do CONSUNI 102 

nº 015/2021. No item 5 – Comunicações Pessoais, os conselheiros Sérgio Luiz Pereira e Morilo 103 

José Rigon Junior fizeram uma fala relacionada à venda do imóvel da FURB situado em Gaspar 104 

e da dívida existente junto ao ISSBLU. Em relação ao que foi exposto sobre o registro de ponto 105 

no Campus V, o conselheiro Morilo afirmou que o SINSEPES ainda tem recebido reclamações 106 

de servidores acerca da falta de isonomia e questionou, por que apenas os técnicos devem fazer o 107 

registro em detrimento de docentes e chefias? Em seguida, o conselheiro informou que tomou 108 

conhecimento, nesta semana, de um projeto de lei do senador Jorginho Melo, que autoriza a 109 

criação da Universidade Federal do Vale do Itajaí e questionou qual a relação e a participação da 110 

Gestão Superior da FURB com o referido projeto de lei. Não houve resposta ao questionamento 111 

do conselheiro Morilo. A conselheira Kátrin Aline Osti solicitou a palavra e manifestou sua 112 

lamentação em relação à justificativa apontada pelo Professor Edson Luiz Borges acerca do 113 

registro de ponto no Campus V, citando as gestões anteriores que passaram por lá. Na sequência, 114 

informou que, enquanto representante dos servidores técnicos administrativos no CONSUNI, 115 

tem recebido reclamações acerca da maneira pela qual a atual gestão daquele Campus imputou o 116 

registro do ponto. A conselheira afirmou que é favorável ao registro de ponto, porém a questão 117 

da isonomia deve ser respeitada e solicitou atenção especial da gestão para regularização desta 118 

situação. Em seguida, fez uma fala acerca das avaliações de desempenho dos servidores e 119 

questionou, à gestão, o motivo pelo qual os docentes que estão em posição de chefia não são 120 

avaliados pelos seus pares. Em sua opinião, para se manter a isonomia dentro da Universidade, 121 

todos os servidores em posição de chefia, tanto os técnicos administrativos quanto os docentes 122 

deveriam ser avaliados pelos seus subordinados e seus chefes. A conselheira não obteve resposta 123 

da Presidência quanto ao último questionamento. Em resposta ao que foi colocado sobre o 124 

registro do ponto, o Professor Edson Luiz Borges afirmou, novamente, que só manteve o 125 

procedimento que já vinha sendo adotado e fez críticas à gestão anterior, as quais, por solicitação 126 

da conselheira Kátrin, transcrevo a seguir: “Primeiro, Kátrin, assim, com todo respeito, mas 127 

alguma fala não bate. Kátrin, você foi gestora lá e a informação que eu tenho lá de dentro é que 128 

você botou o cartão ponto e que você não batia o ponto. Isso não é uma invenção minha, isso já 129 

existia no papel e você me falou que quem fazia essa conta era você. Eu perguntei lá dentro, 130 



quando eu soube que fui convocado para dar explicações aqui, como que funciona essa questão e 131 

me informaram ‘ela tinha, porque daí ela tinha o poder, ela abonava, fechava o olho pra quem 132 

quisesse’, isso eu ouvi, eu não inventei nada. Eu só peguei e botei o que tava sendo feito 133 

anteriormente. Se é tão assim, por que você não retirou, Kátrin? Eu sou, inclusive, favorável de 134 

não ter o cartão, eu sou favorável de não ter nenhum registro, de que as pessoas se comprometam 135 

porque estão motivadas com o clima de trabalho gostoso, como nós temos hoje e que num 136 

passado recente não existia, era um inferno trabalhar lá, todo mundo falava. Isso é muito mais 137 

importante do que o cartão. O grupo lá do hospital já está conversando sobre essa reunião que 138 

está acontecendo aqui e no grupo já estão falando ‘se tirar nós vamos recorrer ao SINSEPES, 139 

porque hoje temos uma maneira justa e equitativa de apontar os nossos trabalhos extras’. Então 140 

assim, eu sou FURB também, quero o melhor da FURB, eu só dei continuidade ao que já existia 141 

lá, vamos colocar em votação, se o pessoal votar a gente tira e depois a gente vê como arranjar 142 

um instrumento para aqueles que realizam horas extras a sua carga horária normal de trabalho”. 143 

Na sequência, o Presidente concedeu à conselheira Kátrin Aline Osti o direito de resposta. A 144 

conselheira lamentou a exposição de questões pessoais e acusações perigosas por parte do 145 

Professor Edson Luiz Borges durante a sessão plenária do CONSUNI. Na sequência, o 146 

conselheiro Rodrigo dos Santos Cardoso solicitou a palavra e fez um informe acerca da 2ª Feira 147 

de Inovação e Empreendedorismo de Blumenau, organizada pela Agência de Inovação 148 

Tecnológica – AGIT. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e cinquenta e nove minutos 149 

(15h59), o Presidente encerrou a sessão plenária, e, para constar, foi lavrada esta ata que, depois 150 

de lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 28 de outubro de 151 

2021. 152 
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