
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE 

ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (15/02/2022), terça-feira, na 1 

plataforma online Microsoft Teams, sob a Presidência do Vice-Reitor, Professor João Luiz 2 

Gurgel Calvet da Silveira, reuniram-se em sessão ordinária, os membros do Conselho de Ensino, 3 

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

atendimento ao Edital de Convocação nº 01/2022, de onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois 5 

(11/02/2022). Estiveram presentes os conselheiros: João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, Adriana 6 

Fischer, Alessandra Beirith, Alessandro Guedes, Ana Maria Barrera Conrad Sackl, Bethania 7 

Hering, Carla Carvalho, Eduardo Alves de Almeida, Jackson Roberto Eleotério, Leomar dos 8 

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

Kietzer Moreira, Tarcísio Pedro da Silva, Valmir Antonio Vargas, os estudantes Beatriz Muegge 10 

Silva, Rafaela Rubik e a servidora técnica administrativa Natália Locatelli. Não compareceram os 11 

conselheiros Valéria Ilsa Rosa, Ary Solano Spengler Neto, Carlos Eduardo Leite e Geórgia 12 

Backes da Luz Antonio. A conselheira Adiléia Aparecida Bernardo justificou a ausência. Às 13 

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

sessão agradecendo a presença de todos. Na sequência, submeteu à aprovação da plenária a 15 

realização da sessão virtual do CEPE, sendo aprovada por unanimidade. No item 1 - Aprovação 16 

da ata da sessão plenária realizada no dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e um 17 

(21/12/2021), a ata foi aprovada por unanimidade, sem emendas.  No item 2 - Leitura de 18 

Expediente, o Presidente informou o recebimento de memorando indicando o Professor Eduardo 19 

Alves de Almeida para representante docente do Centro de Ciências Exatas e Naturais junto ao 20 

CEPE, em substituição ao docente Moacir Manoel Rodrigues Junior. O novo conselheiro se 21 

apresentou e a ele foram dadas a posse e as boas-vindas. No item 3 - Informes da Reitoria, o 22 

Presidente informou que a Reitora Marcia não pôde estar presente na sessão plenária devido a sua 23 

participação em uma reunião com os membros da ACAFE. Em seguida, fez uma fala sobre o 24 

processo de federalização da FURB. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao Pró-Reitor 25 

de Ensino, Professor Romeu Hausmann, que fez um comunicado sobre o processo nº 030/2021 - 26 

Proposta de novo Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração, aprovado na 27 



última sessão plenária do CEPE. Ele explicou que a aprovação do referido PPC foi condicionada 28 

à revisão, pela DPE, da carga horária de extensão, de forma que não sobreponha a carga horária 29 

de estágio. Após a aprovação do parecer pela plenária, foi informado pela DPE, que há um 30 

parecer emitido pelo Conselho Estadual de Educação - CEE, o qual confirma a possibilidade de 31 

validação das atividades de extensão dentro de componentes curriculares como o estágio 32 

obrigatório, desde que em consonância com o PPI, PDI, PPC e regulamentação própria, bem 33 

como se observe eventual vedação nas DCNs de cada curso. Na sequência, o Presidente passou a 34 

palavra ao chefe da DPE, Professor Marcus Vinicius Marques de Moraes, que fez uma fala sobre 35 

as legislações que regem as diretrizes para a extensão. O Presidente consultou a plenária sobre a 36 

possiblidade de se alterar o parecer do CEPE acerca deste processo, com vistas a se retirar o 37 

condicionante. Não houve óbices por parte dos conselheiros. Na sequência, passou-se ao item 4 – 38 

Processos para discussão, dos quais registro os seguintes resultados: 4.1 Processo nº 038/2021. 39 

Assunto: Recurso ao CEPE, do acadêmico do curso de Direito, Bruno Hardt. Relator: 40 

Leomar dos Santos. A palavra foi concedida ao relator, que fez a leitura de seu parecer, 41 

manifestando-se desfavorável ao recurso do estudante, mantendo-se a decisão tomada no 42 

Conselho do Centro de Ciências Jurídicas. Em discussão, o conselheiro Tarcísio Pedro da Silva 43 

se manifestou. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Parecer do CEPE 44 

nº 002/2022. 4.2 Processo nº 040/2021. Assunto: Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso 45 

de Letras Português/Inglês. Relatora: Alessandra Beirith. Com a posse da palavra, a relatora 46 

fez a leitura de seu parecer, no qual se manifestou favorável à aprovação do PPC e da minuta do 47 

Regulamento de Estágio Obrigatório do curso de licenciatura em Letras Português/Inglês. Em 48 

discussão e votação, o parecer e a minuta foram aprovados por unanimidade. Parecer do CEPE nº 49 

004/2022. 4.3 Processo nº 039/2021. Assunto: Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de 50 

Letras Português/Inglês. Relatora: Alessandra Beirith. Após a leitura do relato, a relatora 51 

manifestou parecer favorável à aprovação do PPC e da minuta do Regulamento de Estágio 52 

Obrigatório do curso de licenciatura em Letras Inglês. Em discussão e votação, o parecer e a 53 

minuta foram aprovados por unanimidade. Parecer do CEPE nº 003/2022. 4.4 Processo nº 54 

041/2021. Assunto: Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português. 55 

Relatora: Alessandra Beirith. A palavra foi concedida à relatora que fez a leitura de seu parecer 56 

no qual se manifestou favorável à aprovação do PPC e da minuta do regulamento de Estágio 57 



Obrigatório do curso de licenciatura em Letras Português. Em discussão e votação, o parecer e a 58 

minuta foram aprovados por unanimidade. Parecer do CEPE nº005/2022.  4.5 Processo nº 59 

032/2021. Assunto: Aprovação do novo Projeto Pedagógico do Curso de Teatro. Relator: 60 

Leomar dos Santos. A palavra foi concedida ao relator, que fez a leitura de seu parecer, no qual 61 

assim se manifestou: “Diante do exposto na análise, sou de parecer favorável: a) à ratificação da 62 

aprovação ad referendum da proposta de PPC do curso de licenciatura em Teatro da FURB, 1ª, 63 

3ª, 4ª e 5ª fases; b) à aprovação do PPC do curso de licenciatura em Teatro da FURB; e c) à 64 

aprovação do Regulamento de Estágio do curso de licenciatura em Teatro da FURB”. Em 65 

seguida, fez a leitura da minuta do regulamento. Em discussão, os conselheiros Tarcísio Pedro da 66 

Silva e Romeu Hausmann se manifestaram. Em votação, o parecer e a minuta foram aprovados 67 

por unanimidade. Parecer do CEPE nº001/2022. No Item 5 – Comunicações Pessoais, não 68 

houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 69 

dezesseis horas e vinte e sete minutos (16h27) e para constar, foi lavrada esta ata que, uma vez 70 

lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 15 de fevereiro de 71 

2022. 72 
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