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agosto, a doação de um Jeep Willis, que estã sendo utilizado no
"Campus" de Gaspar junto ao curO professor Bráulio M.Schl~!
gel, Vice-Reitor da FURB, p~rtl- so de Agropecuãria.
cipou em São Paulo, da 7q Blenal
O Reitor, ao receber as chado livro, ocasião em que, duran- ves do veículo das mãos do Geren
te o 111 Seminãrio Latino Ameri- te de Contabilidade e Finanças:
cano de literatura Infanto Juve- Alberto Degaspari, afirmou "ser
nil, abordou o tema "A Literatu- uma demonstração de verdadeiro
ra Regional".
espírito comunitãrio" a atitude
Em sua explanação o professor tomada pela empresa.
Schloegel enfocou o pro~lema de
Na entrega do veiculo estive
hoje nao se encontrar llvros de- ram presentes
o Reitor Arlindo
dicados ã criança, principalmen- Bernart, o Diretor da Faculdade
te na faixa etária dos 7 aos 15
Engenharia Luiz Carlos Gulias
anos. Nossas bibliotecas ressen- de
Cabral,
o Coordenador do curso
tem-se de livros dedicados a for de Agropecuãria
da FURB Egon Jomação de um público nesta faixa se Schrarnrne o Prefeito
do Camde idade.
pus Armim Letzow.
Ao Seminário Latino Americano
Infanto Juv.eni1 o professor Brãu
EXPOSIÇJl:O
1io M. Schloegel fa!ou principal
mente das obras a nlvel de Santa
Durante uma semana, de 20 a·
C~tarina hoje existentês no mer27
de
a2osto a FURB apresentou
cado e que ainda são muito esca~
no
saguao
de entrada da Institul
sas.
ção exposição de yera Guerra Ch~
ves Barcellos, gaucha de Porto
DOAÇJl:O
Alegre e com exposições por diversos países. Após ter trabalh~
Numa gentileza toda especial do com gravura, Vera abandona a
da Cia. de Cigarros Souza Cruz tecnica passando a explorar exde Blumenau, a FURB recebeu, em c)usivamente os "estartes", traCONFERtNCIA

balho mais experimental e de psl
cologia impressionista.
Poss~idora de prêmios em pra
ticamente todos os Salões Brasi~
leiros, a Artista possui obras
no Museu de Arte de são Paulo,
Museu de Loutz - Polônia, e em
coleções particulares no Brasil,
Mexico, Estados Unidos,
Japão,
Uruguai, Colômbia, além de outros.

AMPLIAÇAO

DO IPT

FOTOGRAFIA
Coordenado pela Assessoria
de Imprensa, a FURB realizou nos
dias 24, 25 e 26 de agosto o CUR
SO B~SICO DE FOTOGRAFIA KODAK pa
ra 80 pessoas inscritas. Minis~
trado pelo Centro Educacional Ko
dak de Porto Alegre e tendo comõ
instrutor de Marketing Renato Si
mão de Souza Ramos.
O temãrio desenvolvido duran
te os três dias foi o seguinte:24/8 - Requisitos básicos da Fo
tografia, Câmara Fotogr~
fica, partes essenciais ,
Câmara Simples, automáticas e ajustáveis. Apresen
tou-se também o filme: Fõ
tografia, como funciona.25/8 - Uso correto da Câmara fotográfica, erros comuns,
fotos com defeitos. Uso
do flach, luz principal e
luz auxiliar e regulagen~
Ao final foi apresentado
um audiovisual: Composição Fotográfica.
26/8 - Caracteristicas, sensibilidade e tipos de filmes.
Uso de assessõrios e audiovisual. Ao final se
projetou o audiovisual: Fo
tografando pessoas.

Após ter recebido a primeira
parcela de Cr$ 2 milhões de um
total de Cr$ 12 milhões do Gover
no do Estado, o reitor da FURB~
Dr. Arlindo Bernart, entregou ao
governador Henrique Cõrdova uma
solicitação de auxilio de Cr$ 60
milhões. Esta verba destina - se
ã reforma e ampliação do predio
onde se encontra o Instituto de
Pesquisas Tecnolõgicas, um dos
mais bem equipados do Estado.
A boa qualidade dos equipamentos, porem,-acha-se prejudica
da pela falta de espaço fisico e
pelas precárias condições do pre
dio. Este e uma antiga -oficina
da Rede Ferroviária Federal, com
1.440 metr-os quadrados. Com as
reformas planejadas pelo Reitor
CALEND~RIO
da FURB, a área útil do predio
passará para 2.880 metros quadra
dos, o que permitirá, inclusive:
São estas as atividades para
a mudança de grande parte dos la os meses de Outubro e Novembro.
boratõrios hoje instalados
na
FURB, poss ibi1itando, assim, a 1/10 - 20:00h - Apresentação do
abertura de mais salas de aula.
Coral Universitá

~--------------------------~------------------------Saguão da FURB
rio Livre da FURB sob a Regência
do Maestro Frank Graf. Local:
Saguão da FURB
1/10 a 10/10 - Exposição de Gra
vuras - ROGtRIAMOREIRA IPANEMA. Local: Saguão da
FURB
4/10 a 1!110 - Artista Plást';ca
ROGtR IA .f40reira
Ipanema - Ministrará um
Curso
de Gravura no Ate1ier Livre de
Arte da FURB
4/10 a 9/10 - SEf4ANA DE ENGE NHARIA
10/10 a 15/10 - XXIII Congresso
Brasileiro
de
Quimica - Promoção da Associação
Brasileira de Quimica.
Local:
Teatro Car10s Gomes
18/10 a 22/10 - Semana de Matemá
tica
111 Semana de Educação
X Semana de Biologia
20/10 a 29/10 - Exposição e Cur- .
co de Batik - Mi
nistrante - Luis Acácio e Anama~
ria. Curso: 21 a 4/11/82
20/10 a 22/10 - VII Festival Uni
versitário
da
Canção
28/10 a 30/10 - I Amostra Blumenauense de Filnes
Super 8. Local: Anfiteatro
da
FURB

23/11 a 26/11 - Exposição
das
Traba 1hos dos Alunos do Atelier Livre de Arte sob a orientação do Prof. Jose
Roberto Antunes. Local;
Saguão
da FURB.
SAL~O

DE ARTES

PL~STICAS

Revestiu-se de pleno sucesso a realização no periodo de 13
a 17 de setembro o 111 SAL~O UNI
VERSIT~RIO DE ARTES PL~STICAS no Saguão da FURB, que premiou
Antônio Francisco Cervi, aluno
do Curso de Educação Fisica da
FURB, em 1Q lugar recebendo Cr$
100.000,00 de prêmio, Luiz Henri
que Stotz, 2Q lugar com
Cr$
70.000,00 e Susana Spadaccini e
Andre Scar1azzari, ambos do Rio
de Janeiro em 3Q lugar. Promovido pelo DCE, Setor de Cultura da
FURB, Fundação Catarinense
de
Cultura do Estado de Santa Catarina e Curso de Educação Artisti
ca da FURB, tem por objetivo o
SUAP apresentar um panorama geral em termos de Artes Plásticas,
nos principais centros do ·Pais
bem como mostrar suas tendências
e rumos.
A exemplo dos anos anterio res o Salão teve a participação
de universitários de todo o Bra05/11 - 20:00h Concerto de En - sil, com destaque para trabalhos
cerramento do Co vindos do Rio de Janeiro, Minas
ral Universitário Livre da FURB- Gerais, são Paulo, alem de cidae Curso de Extensão Universitá - des catarinenses como Florianõpo
lis, Brusque, Blumenau e Pomero~
ria na área de Música. Direção
Geral: Maestro Frank Graf. Local: de.

SUPER

8

As pessoas que produzem cine
ma Super 8 e que queiram mostrar
seus trabalhos poderão se inscre
ver ate 30 de outubro na I~ MOS~
TRA BLUMENAUENSE DE FILMES
SUPER 8 que a FURB fará realizar
dias 8 e 9 de novembro próximo
no Anfiteatro da Instituição. Da
ficha de inscrição basta cons tar nome e endereço completo do
responsável pela inscrição, titu
10 do filme, categoria do mesmo:
se e sonoro ou não, a duração da
pelicula, nome do Diretor, do ro
teirista e a sonorização. A idelã
de se promover uma mostra de Fil
me~ Super 8 em Blumenau
surgiu
apos a estada na FURB, do cineas
tra Silvio Back, oportunidade em
que falou da importância desta
bitola de filme, pois o mesmo em
nada restringe a criatividade do
prcrdutor. ao contrário, esta bitola, ou seja, o Super 8, cria
perspectivas no individuo de pro
ximamente poder trabalhar ou de~
senvolver um trabalho melhor.

polis de 12 a 15 de outubro passado do XI ENCONTRO
BRASILEIRO
DE FACULDADES DE DIREITO. Outro
professor da FURB a compor a direção da entidade e o Dr. João
Jose Leal, como 19 tesoureiro.

VISITAS

Para conhecer a FURB sua estrutura administrativa e docente
estiveram na universidade o Adido Cultural do t~éxico Edmundo
Font que acompanhado pelo escritor Salim Miguel foram recebidos
pelo Reitor Arlindo Bernart e pe
10 Vice Reitor Bráulio
Maria
Schloegel. Font conheceu a Bibli
oteca da FURB com mais de
10TI
mil titulos, o Laboratório
~e
Linguas, Instituto de Pesquisas
da Universidade além de outros
setores. Na orportunidade ficou
acertado uma semana de atividades mexicanas em Blumenau, com a
colaboração do Conselho Munici pal de Cultura, atividades
que
REELEIÇAO
consistirão na exibição de filmes mexicanos em diversas areas
o Reitor Arl indo Bernart, mem culturais, exposição de trababro do Colégio Brasileiro das fa lhos em diversas áreas alem de
culdades de Direito foi recondu~ palestras.
zido ao cargo de Presidente do
Colegio durante eleição
feita
quando da realização em Florian~

