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LICENCIATURA PLENA
Os professores Aloir
Arno
Spengler, Marcos Rivail da Sil
va e José Valdir Floriani, res
pectivamente Chefes dos Depar~
tamentos de Ciências Naturais,
Matemática e Química da FURB,
visitaram as unidades educacio
nais do Governo do Estado
das
cidades de Blumenau, Brusque e
Itajai, para divulgar a resolu
ção do Conselho
Departamental
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de reativar as
LICENCIATURAS PLENAS em Biolog1a, Matemática e Química.
O
obje tiv o d a v isita, segund o o
professor Aloir Arno Spengler,
é levar até os prof essores
já
formados em 19 Grau, seja
na
FURB ou em outra
Instituição
de Ensino Superior devidamente
reconhecida, esta complementação de estudos, que na FURB es
tava desativada há' algum tempo.
Os interess~os
para maiores informações poderão diri gir suas consultas ã Secreta - .
ria da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, no horário
comercial. As matrículas
se
efetivarão dia 26 deste
mes,
sendo que os cursos serão m1 -
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N° 19 ,

nis trados no periodo matu tino,
tanto neste segundo semestre de
82 quanto no 19 semestre
de
1983.

VIAGEM DE ESTUDOS
O prof essor Alceu Natal Lo~
go do Curso de Ciências Biolôg1cas reun1U no último dia 02,
17 estudantes do curso para uma viagem de estudos de
dois
dias, que envolveu o
Litoral
Norte, Região Nordeste e PIa nalto Central e Vale do Itajaí,
de Santa Catarina com objetivo
de reconhecer os principais ti
pos de vegetação existente
no
Estado, coletar material
para
herbário e reconhecer os principais ecossistemas, problemas
ambientais e tipos de ocupação
humana nestas regiões.
Segundo o professor Longo,
foram visitados a Escola Agri-.
cola Senador Gomes de Oliveira,
em Araquari, o Parque Nacional
do IBDF em Três Barras, a Rig~
sa Florestal e a Rigesa
Papel
e Celulose. Afirma o professor
que ê importante esta viagem de
estudos, principalmente
para
mostrar aos estudantes a reali
dade ecológica de Santa CatarT
na. O grupo retornou dia 4.
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A~C:omissão Organizadora
do
XXIII CONGRESSO BRASILEIRO
DE
QUíMICA, a realizar-se
no
período de 10 a 15 de
outubro
próximo, no Centro de Cónven çõe~ Carlos Gomes, em_Blumenau,
esta chamando a atençao
dos
químicos interessados
n~ a~resentação de trabalhos tecnlcos,
que o prazo para a entreg~ das
sinopses correspondentes
e _o
dia 10 de agosto. A informaçao
foi dada pelo Coordenador
da
comissão Organizadora,
professor Leonal Cesar Rodrigues, di
zendo que os trabalhos t ecn i cos são importantes, uma
vez
que dão maior dinamismo ao acontecimento.
Lembra ainda
o
professor que deve-se observar
o prazo para a entrega
destes
trabalhos técnicos para evitar
problemas com a chegada tardia
dos inseri tos.
Com pretensões de
trazer
ao Vale do Itajaí, mais especl
ficamente a Blumenau, aproxim~
damente três mil químicos, dos
50 mil profissionais
existen tes no Brasil, os organizado res do evento, através de suas
respectivas
comissões, traba lh~ no sentido de possibili tar ao congressista
uma p r ov ei
tosa estada em Blumenau, tanto
no que diz respeito ao programa técnico quanto social.
Assim, o temario a ser desenvolvido e abordado por ilu~
tres personalidades,
vindas i~
clusive do exterior, é o
seguinte: Ensino da Química,suas

novas técnicas de ensino e a
pr end.iz agem ; Qu im ica A'lirnen t ar,
ter;a subd iv id ido'em Con t am i nan
tes Orgânicos e Inorgânicos, ~
ditivos, Adulterações
e Valor
Nut rit i v os alem de outros
aspectos. Tratar-se-á_também
da
-Qurmica Fina, atrave:.
dos
itens Tecnologia Organlca
e
Inorgânica. Processos, .Produ t os Industriais
e Equipamentos.
Outro aspecto a ser visto du rante o XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA será
Química
e o Meio Ambiente, enfocando a
biotecnologia
e Química Ecológica; Fontes Energéticas
e Alternativas. Eletraquímica
também sera um dos temas e tratara da Corrosão e
Tratamentos
Protetores. Por fim, será enfo
cado o tema Normatização
e Gon
tr ole de Qual idade na
lndús=tr ia Qu ím ica .
Inscrições e reservas
de
hotel poderão ser feitas diretamente na Comissão Central Or
ganizadora, ã Rua Antônio
da
Veiga, 140 - Caixa Postal 7/E
Telex (0473) 302
Telefone
(0473) 22-8288 ou informações
em qualquer agência do BRADESCO, CREDIREAL e BANESPA.
A
confirmação da reserva de
hotel será enviada ao
remetente
tão logo se receba dos bancos o
comprovante de pagamento"
'da
inseri ção. A VAR~G será..
a
transportadora
ae~ea oflcla130
congresso. Nes te"l tem
convem
ressaltar que por estar o aer~
porto a 60 quilômetro~ d~ Blu~
menau, sera colocado a dlspos~
ção do pa r t i ci-panre um._s~rvi'ço de transporte rodovlarlo até o hotel de sua escolha.
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CÀlE'ND'ARLô CULTURAL
O Departamento
de
Cultura
da FURB concluíu
para
o próximo semestre
letivo
sua programação cu 1tu raL,
qu e é a segu i~
te:

a

ACOST(): 9
13"
Seman a 'de 'Eco
nomia;
16 a 20 .: CUrso
Eásic~
de Fotogr~f{a
para
amadores
"Kodak-FURBIÍ;"
de' 16 a 2U;
'Cu r
so de Paviníetifos"
Rígidos
.: Al-;:;
no svd e iEng v c.Dj a v.Zfl às 20,h.
'apresentação,doCor;al
-. Li v r e
sob a regên~ia
~io \ maestro
Pr artk -Or af ; de 20;a,. 2.7 -. Exp o-:
si ao de Gravuras"
~·VeraÇhaves Bar c e los~'nolsag\;!,ão
,q,a
FURB; 23 'a, 28-:Semana(
de Est;u
dos Ju r Id c os .
ç

í

SETEMBRO:
6 a 10'-- Semaria: de
Administraçao;13'
a17'III
Salão' Universitári~
de'fArtes
Plásticas;
20 - ãs20
horas
apresentação
do 'Corá1Camerata
Vocale
- 'sob a regência
do maestro
TeImo Locàtelli~
de
20
a 30 - .Seman a de ,I;.etras,
de 20
a 25 - ExposiçãQ]de
Fgtografias do
Meio
Ambiente.
,'.
~
.)

OUTUBRO:
1 --às 20 horas,
apresentação
do C'oral -Un ve r s i
t a r i o Livre
da FURB.; sob a á:=gêncía
do Maest;ro"Frank
Graf,lho
de 1 a l(J, -.,Expo?iç'ãode
Cr avu
r as - Rog e r i a No r e i r a ,Ipanema=S agu -ao.j d .él,.,FURE,;"., d E; :;t""i'1,"",
/,
15 -=-,a",_,
art ís ta p l a s t i c a - Rogeria
Mo
reira
Ipanema
- ministrará
'.1;
Curso
de Gravura
no Atelier
Li
vre de Arte da FURB; de 4 a 10
- Semana de Engenharia;
de 10
a 15 - XXIII CONGREssn
RRASI
LEIRO DE QUímCA promoç~o:
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Brasileira
de l.~nm-.:.
ca ~egional
Santa_Catarina:
16
a :22, S~ana
çleJ1qtemáticp,
III
SEMANADE EIWCAÇÃO e X Semana
de Biologia;
de 20 a 22
VII
FESTIVAL UNIVERSTT,~RIQ DA CANela: de 28 a 30,
1
A~lOSTRA
BLUMENAUENSEDE FI LMES SUPER 8,
local:
Anf i t'e at r o da FIJRB.
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horas
-: ,,(:on:c e r t o. de Encerramento
do Co.r a.l,
Un ive r s i t ar i.o Li'{,re, ~ Curso de
Extensão
iv.e
i t~ri,a
área
de Música"
o i.r.e
c
ã.o
,Geral:
,Maes
.,
~'"
. .
't r ó-Pr
ack
Cr
af
; ,23,a
,26; - ,Expo
si çao dós tr aba~l}os,;dos
',.Alunos
do AteIier:Livre
~~. A~te ~~sob
vor i.en t aç ao 49 p\Qf~s;~r,
)os~
Robe rt ovàntune
s • .Loc a I :)- f;
Sa
gu ao-.da FUR~.d. i)"".
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DF;zt,\;'B,;'O: 2 ~'·4":"" No i t e ôe:-Ari~~ db'Cur~olag
Ed~eac~o
ArtIs
t c •.
Fda
FURB 26m: 'apr~sentàçã6
da p e ça lnfanto
.Iuv erri I .•..
O
QUE"- 'É QUE É de Maria Arm i nd a
Fa'Ulbe 11a de' Sou z a Agu i ar .:Ap~es~ntação
de C~nto e
Grupo
Instrumental
e abertura
da
VI
EXPOSIÇÃO DE AR~ES PI~STICAS.
í

pnS-~RADUAÇAO.

í

Prosseguem'
nes t e rirês de ju
,na FURB 'Ólscúr'sJsde
'Pd1i=Gr aduaç a o a;ní\le'l~d'eé'speciáli
'".
'; t'.""
l
.
zaçao,.
que tlv'eram'lITlClO
.; . em
Jari~{rC)deste
ano)~'rtI6virrieni'an"'efó máís' dê 1 oa'''pto't ess"üI'e's"',\, f'n "
dos das principais
i.ns t tui =ções de Ensino
Superior
de San
ta Ca t a r i na , Os cursos,
em nú=mero de três,
estão
sendo oferecidos
em convênios
com a Coordenação
de Aperfeiçoamento
de
í

Pessoal do Ensino Superior (Ca
pes) e Acafe - Associação Cata
rinense das Fundações Educaci~
na1S - devendo encerrar-se
no
final deste ano, com a apresen
tação das monografias
por par~
te dos alunos.
Com uma carga horária
de
400 horas/aula,
em média,
os
cursos de Engenharia Civil,Edu
cação Frsica
e Língua Portu ~
guesa reúnem um corpo
docente
dos ma1S gabaritados, vindo de
instituições de renome, como a
Fundação Getúlio Vargas, Uni versidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade
Santa
Ürsula, do Rio de Janeiro, Uni
versidade Federal de Santa Catarina, Universidade
Federal
Fluminense e da FURB. Os cur sos oferecidos estão sendo ministrados com base em estudos
preliminares
feitos p~la Coordenação geral, que detectou
a
carência de pessoal de
nível
superior nestas areas específi
caso

111 SALAO DE ARTES
Organizado pelo
Diretório
Central dos Estudantes da FURB
e contando com a participa ç ão
da Prefeitura Municipal de Blu
menau, Departamento
de Cultura
da PMB, Setor de Cultura
da
FURB e Fundação Catarinense de

Cultura, acontecerá no hall de
entrada da Instituição, de
13
a 17 de setembro, o 111 SALÃO
UNIVERSITÁRIO
DE ARTES PLÁSTICAS. Seu objetivo e apresentar
um panorama geral da arte universitária em Santa Catarina e
no Brasil, e pretende este ano
repetir o sucesso alcançado no
ano passado, quando mais
de
120 obras foram inscritas, pro
venientes de diversas instituTo
ções de ensino superior do PaíS.
Atualmente o Diretório Cen
traI esta promovendo um Concur
so de Cartazes que visa ã cria
ção de um símbolo que venha
identificar o Salão. As informações que deverão conter
estes são as seguintes:

a

SÍmbolo
Data de realização
(13 a 17 de setembro).
Promoção DCE/FURB, Depto.
de
Cultura PMB (Prefeitura Munici
paI de Blumenau, Setor de Cultura da FURB e Fundação Cata r1nense de Cultura.
Os cartazes deverão ser en
viados ao Diretório Central dãS
Estudantes, Rua Antônio da Vei

ga,

140 - C.P. 7/E - 89.100

~

Blumenau - SC, com endereço,no
me e telefone do autor.
Ao vencedor do Concurso de
Cartazes o DCE estará oferecen
do um prêmio de Cr$ 8.000,00.-

