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DA REITORIA

Maio/Junho

ME 10 AMB lENTE
A FURB un1u-se a Acaprena, AEMA e Projeto Rondon nas
comemorações da Semana do Meio
Ambiente, promovendo quatrocon
ferências no Anfiteatro
sobreo assunto. Convidados foram o
geôlogo João Bigarella, de Curitiba, e o técnico de flora e
fauna da AEMA, Antonio Amorim,
além do diretor do Museu Fritz
Mllller, Lauro Eduardo Bacca.
O sr. Bigarella falou duas
vezes aos estudantes, sobre os
problemas do desmatamento
na
região de Blumenau, e promoveu
um debate sobre o assunto
com
o sr. Lauro Bacca, no dia dois
de junho passado. No dia qua tro, o sr. Antonio Amorim
falou sobre Poluição Residual
e
a fiscalização realizada
pela
AEMA quanto as transgressões de
leis de proteção ao meio ambi~
ente; no dia sete, o sr. Amo rim voltou ã FURB para discorrer sobre a poluição dos cur sos d'água na região de Blumenau. De todas as conferências,
ficou cano saldo a advertência
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do geõlogo Bigarella:"Se
se
repetir aqui a enchente que aconteceu no século passado em
Blumenau, eu não quero estar
presente".
COMPUTADOR

A FURB,juntamente
com o Ministério
das Comunicações
e
o Centro Técnico
Aeroespacia~ de são José dos Campos
estao trabalhando
no sentido de dotar a Estação
de Ra
diociência
em Gaspar
de mo~
dernos equipamentos.
Exemplo deste esforço
foi a ins
talação
de um mini computad~r prológica
S-700 que esta possibilitando
uma
ampliação
considerável
nos tra
balhos de comunicação
lã de
senvolvidos.
O novo computador
deverá cal
cular prognósticos de te Ie c omii
nicações,al~m
de fornecer
ainda cálculos
referentes
a
altura da ionosfera,
cosciente de reflexão,
além
de
outros.

REVISTA

CULTURAL

A FURB está lançando o n9
14 da Revista
de
Divulgação
Cultural. Segundo seus edito res a revista pretende ser um
elo ainda maior entre a
FURB
e as principais universidades
brasileiras e estrangeiras.Nes
te número, são apresentados u~
ma variedade de assuntos esperando abranger as mais varia das gama de gostos e interes ses. A Revista apresenta traba
lho de pesquisa feito pela As~
sessoria Técnica de Ensino
e
pela Divisão de Assistência ao
Estudante sobre a situação sócio-econâmica dos jovens
que
frequentam a universidade.
O
medico e poeta Rugo Di Demenico mostra sob a forma de confe
rência no "Clube dos 21 irmãos
- amigos de Taubat â" comenta a
obra e a personalidade do mari
nhista catarinense Virgílio vãr
zea, can de staque a sua con t rr
buição ã literatura brasi1eirã
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O professor e Reitor Ar1i~
do Bernart, ex-diretor da Faculdade de Direito escreve
o
bom senso com que se deve conduzir o juiz no desempenho
de
.
"O p asuas funçoes no ensa~o
pe1 da EqUidade na Interpretação e Ap li cação do Di rei to" •
O antropólogo Sá1vio Ale xandre Mli11er, atualmente cursando mestrado em Antropologia
na Universidade Federal de San
ta Catarina, analisa em
seu
artigo as possibilidades de li
bertação sacio-econômica e cul
tura1 dos povos indígenas brasileiros, e apresenta
algumas

sugestoes para solucionar
o
problema. O professor de Educ~
ção Física, aspe cda'li.st a
~
Esportes e Recreaçao da Prefe~
tura .de Blumenau, Car10s L.Ca~
doso apresenta um trabalho interessante para os treinadores,
professores e praticantes
do
vo1ibol. Neste 149 número da
Revista de Divulgação Cultural
ele dis corre sobre as
v.antagens da ambidestria na cortada
rolamentos laterais e mergulho

CALENDARIO

PARA O II SEMESTRE

O primeiro semestre letivo
de 1982 encerra-se oficialmente no próximo dia 19, devendo
todos os cursos começar seus e
xames finais a partir do
dia
21 de junho. As atividades relativas ao segundo semestre te
rão início a partir do dia
5
de julho, com a abertura da so
licitação de atestados de vaga
para:
transferência
ex terna;
- d i p Lom a d o s em
rior;
- pedido
alunos

interna
curso

de reingresso
desistentes,

- trancamen

e
sup~
de
e

tos.

Esta fase vai até o dia 16
de julho. Entre os dias 18
e
21 do mesmo mês, acontece
o
Vestibular de Inverno 1982, pa
ra mais de 1.500 estudantes.As
matrículas para os veteranos i
niciam-se no dia 12 de julho:
com Ciências e Engenharia
Ci\Til (29 e 39 semestres);
dia
13 - Engenharia Civil (do
49
até o 89 semestres); dia 14-

Engenharia Civil (9Q e 10Q semestres) e Engenharia Química;
dia 15, Letras; dia 16 - Ciências Contábeis e Educação Ar tística; dia 19 - Processamento de Dados e Pedagogia.
No dia 20 de julho, matriculam-se os alunos de Economia,
cujo prilneiro nome comece com
a letra "A" até "K" (inclusi ve); no dia 21, os alunos cujo
pr íme ro nome comece com
as
letras "L" a "z" (inclusive).
No dia 22, matriculam-se os alunos de Administração e Educ~
ção Física e no dia 23, os ac~
iêmicos de Direito. Quanto aos
calouros, a sua matrícula será
no dia 26 de julho. Para todos
o horário de atendimento
será
das 8 às l2h e das 14 às 19h.
Os exames de suficiência
seguirão o seguinte calendária
dia 27 , às 9h, Química
Básica,
~
e às l4h, Portugues (para
o
curso de Engenharia Civil); às
l6h do mesmo dia, Física Básica para o curso de Engenharia
Química, e às 19h, Matemática
Básica e Complementos de Matemática p ara os cursos de Administração, Economia e Ciências
Contâbeis. Ainda no dia 27, ha
verá exame de suficiência
de
Português (Linguagem Jurídica)
para o curso de Direito, marca
do para as 19 horas.
í

No dia 29 de julho,
serao
divulgados os despachos dos re
querimentos de atestado de vagas e de matrículas ~m atr~o.
No dias 29 e 30, serao rea11z~
das as matrículas dos
alunos
cujos requerimentos tiverem si
do deferidos.

FURB JA TEM LOCAL PARA
pRATICA

DESPORTIVA

O Complexo
Esportivo
da
FURB teve inaugurada no últilno
dia 11 de junho a sua primeira
etapa, com apresentação de ginástica rítmica e jogos de futebol de salão. Segundo o reitor Arlindo Bernart, o Complexo Esportivo, que está
sendo
construído na rua Alfredo GUnther (transversal da
Antônio
da Veiga), visa "central~z~r ao
máximo as atividades didat1copedagógicas da FURB relacionadas com a parte esportiva
e
com o Curso de Educação Físi
c a" •
O conjunto não se destina
unicamente aos estudantes deste curso, mas também aos fun cionários e alunos de
outros
cursos, que ali terão mais
um
local para o seu lazer. Com uma área de aproximadamente oito mil metros quadrados, o c~
plexo encontra-se em meio a uma região densamente arborizada. Só se derrubou o número de
árvores estritamente necessá rio, e, após a conclusão ~a o:
bra, o reflorestamento
f1cara
a cargo da própria Natureza,sem
interferência do homem.
O reitor Arlindo
BernaEt
frisou ainda que a construçao
do Complexo Esportivo represe~
ta não só uma considerável eco
nomia para a FURB, mas
tambem
um maior conforto para os estu..•..
dantes, antes obr1gados a tre~
narem em dependências de clu bes afastados do Centro da ci
dade.

.

APRESENTAÇÃO DO CORAL LIVRE
E EXPOSiÇÃO
No último dia 19 de junho,
a mos tra de trabalhos dós alunos do Atelier Livre e a apresentação do Coral Universitá rio Livre, no saguão d~ FURB ,
encerraram a programaçao comemorativa dos 18 anos de enS1no
superior no Vale do Lt aj aí.
Tanto o Atelier, sob a direção do prof. José Roberto Antu
nes, quanto o Coral, regido pe
10 maestro pastor Frank
Graf:
estão abertos a quem queira de
les participar. O coral tem nõ
momento 34 cantore~, 10 homens
e 24 moças, mas este número va
ria conforme os estudantes entram e saem da Universidade.Se
gundo o maestro Graf, so a metade de participantes do coral
é fixa - o resto forma inicial
'lY'l!nte
um conjunto de treiname~
to, durante dois meses,
para
depois integrar-se ao
corpo
principal.
Quem quiser entrar para o
Coral Universitário,
deve procurar o maestro Frank Graf no
Anfiteatro da FURB, durante os
ensaios, as setundas-feiras,ãs
20 horas, e às quartas e sextas-feiras, a partir das 18 ho
ras , a fim de fazer o teste de
voz. De acordo com o regente ,
o Coral já participou, com de~
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taque, de um encontro de con juntos vocais no Rio Grande do
Sul, no ano passado, e tem pro
gramados;mais dois desses en ~
contros, para os meses de setembro e outubro deste ano.
Quanto ao Atelier
Livre,
tem por enquanto em torno
de
doze alunos, é dirigido
pelo
prof. José Roberto Antunes,for
mado pela Escola de Belas A~
tes do Rio de Janeiro, e iniciou suas atividades no final
do ano passado. A exposição rea
lizada no último dia 19 foi ã
segunda deste grupo., e pretendeu exibir o resultado de sua
evolução.
MICRDSCOPIA
Reunindo professores da área
de Ciências Naturais, o D~~
partamento de Ciências Naturais da FURB promoveu dois I
dias de treinamento para
a
utilização de equipamentos de
microscopia, que objetivou a
demonstração dos recursos tec
nicos para o ensino da pesquI
sa de que são dotados os equi
pamentos importados da Alemanha e doados ã FURB pelo Premesu ( Coordenação desenvolvi
mento das Instalações de EnsI
no Superior.Alêmde profess~
res da FURB participaramainda
mestres da Fedavi de Rio do
Sul
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