
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 03/2022 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois (07/04/2022), quinta-feira, na sala C 108 1 

do Campus I da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, reuniram-se 2 

ordinariamente, sob a Presidência do Vice-Reitor, Professor João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, 3 

os membros do Conselho Universitário - CONSUNI da FURB, em atendimento ao Edital de 4 

Convocação nº 03/2022, de cinco de abril de dois mil e vinte e dois (05/04/2022). Estiveram 5 

presentes os conselheiros, Anderson Rosa, Ciel Antunes de Oliveira Filho, Cleide Gessele, 6 

Cyntia Bailer, Eduardo Campos José, Fábio Luis Perez, Germano Adolfo Gehrke, James Dadam, 7 

Jamis Antonio Piazza, Kátrin Aline Osti, Manoel José Fonseca Rocha, Marcel Hugo, Márcio 8 

Cristiano de Souza Rastelli, Mohamed Amal, Nicolau Cardoso Neto, Oklinger Mantovaneli 9 

Junior, Ralf Marcos Ehmke, Ricardo Kramer, Rodrigo dos Santos Cardoso, Romeu Hausmann, 10 

Rui Barboza, Sérgio Luiz Pereira, Simone Wagner, Valmir Antonio Vargas, Vanderléia Botton, 11 

os estudantes Luis Gustavo Pscheidt, Maria Eduarda Pereira, e as servidoras técnicas 12 

administrativas Ana Clara Lenzi e Natália Locatelli. Não compareceram os conselheiros 13 

Alexandre Carvalho Brígido, Carla Fernanda Nolli, Carlos Roberto de Oliveira Nunes, Eduardo 14 

Deschamps, Fábio Marcelo Matos, João Natel Pollonio Machado, Manfredo Krieck, Renato 15 

Mór, Sabrina dos Santos e Luiz Henrique Dias Christ. Os conselheiros Feliciano Alcides Dias, 16 

Henriette Damm e Leonardo Beduschi justificaram a ausência. Como plateia, estiveram 17 

presentes os servidores Bárbara S. R. Salvador, Karen Lippi de Oliveira, Christian Krambeck, 18 

Ana Lucia Tomaz e Nazareno Loffi Schmoeller. O servidor Danrlei Anderson Peyerl esteve 19 

presente na condição de relator. Às quatorze horas e sete minutos (14h07), verificada a 20 

existência de quórum, o Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. Em 21 

seguida, fez a leitura da ordem do dia. No item 1 – Discussão e votação da ata da sessão 22 

plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, a ata foi aprovada com uma emenda 23 

solicitada pela conselheira Kátrin Aline Osti, a fim de complementar a discussão do processo nº 24 

004/2022 - Proposta de reajuste salarial para 2022 e outras reivindicações do Sindicato dos 25 

Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau – SINSEPES -, na qual a conselheira se 26 

manifestou informando que a iminente greve dos servidores da FURB é uma situação já prevista 27 

e que tem questionado, desde que foi eleita conselheira junto ao CONSUNI, um posicionamento 28 

da gestão diante do declínio no número de estudantes matriculados na Universidade e em relação 29 

ao valor da folha de pagamento e à situação das horas docentes não classificadas, que impacta na 30 

contratação de professores temporários e consequentemente, gera mais despesas para a 31 



Universidade. A conselheira lembrou que, na ocasião da aprovação do orçamento para o 32 

exercício de 2022, questionou qual o planejamento da gestão para revisão das despesas 33 

mencionadas anteriormente e quais ações serão adotadas para o alcance do número de estudantes 34 

previsto no orçamento apresentado. Na sequência, informou que a Lei complementar 173 que 35 

“Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2”, não 36 

permitiu a concessão de reajuste salarial enquanto perdurasse a situação de calamidade pública 37 

decorrente da pandemia da Covid-19, mas não impediu a recomposição de perdas salariais e que 38 

além disso, a referida Lei foi aplicada aos entes federativos e não à FURB, que possui autonomia 39 

financeira. A conselheira informou que na mesma ocasião foi aprovada, pelo CONSUNI, a 40 

criação de uma comissão para acompanhamento do trabalho de contingenciamento das despesas 41 

de folha de pagamento e horas não classificadas, porém tal comissão não foi formada. Por fim, a 42 

conselheira informou que na área da saúde não há servidores docentes com horas não 43 

classificadas, porém há casos de professores que não cumprem a carga horária prevista e 44 

lamentou, pois mesmo não cumprindo a sua carga horária, esses docentes irão receber o auxílio-45 

alimentação. No item 2 – Leitura de expediente, o Presidente deu a posse e as boas-vindas ao 46 

novo representante discente indicado pelo DCE, Luis Gustavo Pscheidt, em substituição ao 47 

estudante Luiz Henrique Réus. O Presidente comunicou ainda, o recebimento do Ofício nº 48 

023/2022/SINSEPES, informando a participação, na presente sessão, do servidor Eduardo 49 

Campos José, como representante do Sindicato. No item 3 – Informes da Reitoria, nada foi 50 

relatado. Na sequência, passou-se ao Item 4 – Processos para discussão em plenário, dos quais 51 

registro os seguintes resultados: 4.1 Processo nº. 006/2022 – Proposta de minuta de Resolução 52 

que “Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores efetivos, temporários e 53 

cargos em comissão e dá outras providências”. Relator: Jamis Antonio Piazza. A palavra foi 54 

concedida ao relator, que fez a leitura de seu parecer, no qual se manifestou favorável à 55 

aprovação da minuta de Resolução que “Dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos 56 

servidores efetivos, temporários e cargos em comissão e dá outras providências”. Em seguida, o 57 

relator fez a leitura da minuta. Em discussão e votação, parecer e minuta foram aprovados por 58 

unanimidade. Parecer do CONSUNI nº 006/2022. 4.2 Processo nº. 005/2022 – Proposta das 59 

Diretrizes Orçamentárias da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB para 60 

o exercício financeiro de 2023. Relator: Danrlei Anderson Peyerl. O Presidente concedeu a 61 

palavra ao relator, que fez a leitura de seu parecer, no qual assim se manifestou: “Diante da 62 

análise efetuada, somos de parecer favorável à aprovação: a) da proposta de Diretrizes 63 

Orçamentárias para 2023, recomendando a elaboração de critérios para sua distribuição entre as 64 



unidades quando do detalhamento para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do 65 

exercício financeiro de 2023; b) da minuta de Resolução que estabelece as diretrizes 66 

orçamentárias da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB para o exercício 67 

financeiro de 2023.  Na sequência, o relator fez a leitura da minuta de Resolução. Em discussão, 68 

os conselheiros Ciel Antunes de Oliveira Filho, Sérgio Luiz Pereira, Kátrin Aline Osti, Ralf 69 

Marcos Ehmke e Jamis Antonio Piazza se manifestaram. O conselheiro Sérgio Luiz Pereira 70 

informou que, em sua opinião, sem conhecimento dos números do balanço financeiro do 71 

exercício anterior, é difícil para os conselheiros analisarem a proposta de orçamento para o 72 

próximo exercício. A conselheira Kátrin Aline Osti lembrou que o CONSUNI aprovou uma série 73 

de medidas administrativas visando à sustentabilidade da FURB, porém após a última sessão 74 

plenária, foram concedidas gratificações, impactando ainda mais o orçamento da Universidade. 75 

A conselheira questionou ao relator, qual a natureza do contrato no valor de oitocentos e oitenta 76 

mil reais, vinculado à Coordenadoria de Comunicação e Marketing - CCM, tendo o relator 77 

respondido que se trata de um contrato de prestação serviços de publicidade. A conselheira 78 

Kátrin sugeriu a revisão desta despesa, uma vez que a CCM possui uma folha de pagamento de 79 

cerca de um milhão e duzentos reais ao ano. A conselheira frisou ainda a importância de se 80 

alinhar o orçamento às necessidades e metas do PDI, pois este é um indicador de desempenho do 81 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Não havendo mais inscritos na 82 

fase de discussão, o Presidente colocou o processo em votação. O parecer do relator e a minuta 83 

de Resolução foram aprovados por maioria, vinte e quatro (24) votos a quatro (04), sendo os 84 

votos contrários dos conselheiros Sérgio Luiz Pereira, Eduardo Campos José, Márcio Cristiano 85 

de Souza Rastelli e Kátrin Aline Osti. Parecer do CONSUNI nº 005/2022. Tendo sido finalizada 86 

a etapa de discussão dos processos, passou-se ao item 5 - Proposta de Nota Oficial 26. O 87 

Presidente fez a leitura da minuta da Nota Oficial 26 e na sequência, foi realizada a discussão por 88 

destaques. Os conselheiros Marcel Hugo, Kátrin Aline Osti, Romeu Hausmann, Simone Wagner, 89 

Oklinger Mantovaneli Junior e Fábio Luis Perez se manifestaram. Após ampla discussão, foi 90 

sugerida e acatada uma nova redação à Nota Oficial 26, no sentido de seguir as recomendações 91 

dispostas no DECRETO MUNICIPAL Nº 13.012, de 28 de janeiro de 2021 (alterado pelo 92 

DECRETO MUNICIPAL Nº 13729, de 18 de março de 2022), que “Recepciona e determina a 93 

observância obrigatória no âmbito do município de Blumenau das medidas de enfrentamento da 94 

pandemia de covid-19 implementadas pelo estado de Santa Catarina para a região de saúde e dá 95 

outras providências” e na PORTARIA SEMUS Nº 847, de 19 de janeiro de 2022, que 96 

“Estabelece regras de testagem, afastamento e isolamento de pacientes covid-19, no âmbito do 97 



município de Blumenau”. Foi sugerida ainda, com vistas a facilitar o acesso às legislações 98 

mencionadas, a inclusão dos links de acesso. Foi decidido que a condução das atividades de 99 

ensino também deverá seguir o disposto na Nota Oficial 26, sendo revogada a Nota Oficial 25. 100 

Em discussão, a Nota Oficial 26, foi aprovada por unanimidade. No item 6 - Comunicações 101 

pessoais, o conselheiro Sérgio Luiz Pereira fez uma fala acerca do contrato da FURB com o 102 

Banco Santander para o processamento dos créditos provenientes da folha de pagamento. O 103 

conselheiro informou alguns funcionários do banco apresentaram resistência em conceder a 104 

portabilidade eletrônica aos servidores que solicitaram. O conselheiro Jamis Antonio Piazza 105 

informou foi notificado sobre o ocorrido e já realizou uma reunião com o gerente do banco 106 

Santander e servidores da Divisão de Administração Financeira - DAF e Divisão de Gestão e 107 

Desenvolvimento de Pessoas - DGDP para regularização da situação. O conselheiro Romeu 108 

Hausmann informou que o Ministério Público indeferiu e realizou o arquivamento da denúncia 109 

apresentada por um conselheiro do CONSUNI, acerca da criação ad referendum de cursos 110 

vinculados aos FUMDES. O conselheiro Nicolau Cardoso Neto sugeriu, diante do surto de 111 

dengue que está ocorrendo no munícipio, a criação de um comitê que possa emitir orientações à 112 

comunidade, acerca dos procedimentos de prevenção desta doença. A conselheira Kátrin Aline 113 

Osti informou que a Comissão de Acompanhamento do Fluxo de Caixa, aprovada na última 114 

sessão plenária do CONSUNI, já está trabalhando e solicitou que seja emitida e publicada a 115 

Portaria de nomeação da referida comissão. Na sequência, a conselheira fez uma fala acerca da 116 

revisão das horas docentes não classificadas, informando que muitas dessas horas não 117 

classificadas poderiam ser alocadas em coordenações de setores e laboratórios nos quais, 118 

atualmente, servidores temporários estão exercendo tais funções. Em resposta, o conselheiro 119 

Romeu Hausmann informou que não cabe à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Ensino Médio 120 

e Profissionalizante - PROEN a alocação das horas e sim aos departamentos. O conselheiro 121 

Mohamed Amal informou que o problema da FURB é estrutural e não cabe apontar a questão 122 

das horas não alocadas como o principal motivo de déficit orçamentário da Universidade. O 123 

conselheiro informou ainda que os casos de docentes com horas não classificadas são 124 

excepcionais e devem ser solucionados nos respectivos departamentos. Nada mais havendo a 125 

tratar, às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos (16h55), o Presidente encerrou a sessão 126 

plenária, e, para constar, foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por 127 

todos os conselheiros presentes. Blumenau, 07 de abril de 2022. 128 
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