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TAFNER FOI A PORTOALEGRE E
BRASíUA

Ao encerrar-se o ano letivo de
1979.o Reitor da Fundação Educacio-
nal da Região de Blumenau, professor
José Tafner, participou de duas im-
portantes reuniões: uma em Porto
Alegre, de 27 a 29 de novembro, onde
foram discutidos os problemas econô-
mico-financeiros das instituições de
Ensino Superior e outra no Distrito
Federal. No Rio Grande do Sul, o en-
contro contou com a participação de
representantes das Universidades
de Bragança Paulista (São Paulo),
FURB (Blumenau), Passos(Minas Ge-
rais), Passo Fundo (Rio Grande do
Sul), Ijui (RS) e Pouso Redondo (Mi-
nas Gerais). Representando o MEC
participaram do conclave os senhores:
Tarcísio de La Senta, Ernesto Gui-
Iherme Arehns e Roland Braga, da
Secretaria de Ensino Superior.

Com subsídios colhidos na reunião
de Porto Alegre, Tafner foi a Brasllia
participar da reunião do Conselho de
Reitores, na primeira quinzena de
dezembro. da qual, resultou a elabo-
ração de um documento pedindo ao
Governo Federal maior atenção às
instituições particulares de Ensino
Superior. O documento pede, ainda.
a aprovação do substitutivo do Rela-
tor do Projeto-de-Lei, que garantirá
a isenção do ISS da Contribuição do
empregador ao INAMPS e outros
impostos às instituições que já gozam
de tais direitos às instituições parti-
culares de Ensino Superior.
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EDUCAÇÃO ARTíSTICA MARCOU
PASSAGEM

Reunindo aproximadamente 200
trabalhos em orgila, gesso, pintu-
ras a óleo e guache, modelagem, ce-
râmica e artesanato, mais a apresen-
tação da peça teatral infantil "A Volta
do Camaleão Alface", de Maria Cla-
ra Machado. além de concertos de
canto e instrumentos, o Curso de
Educação Artística da FURB, numa
"Noite de Artes", reuniu todas as
alunas, formandas de 1979, no dia 5
de dezembro, e convidados especiais.
Bastante concorrida, principalmente
pela amostragem de lindas peças de
arte, expostas no "hall" de entrada
da Universidade, a festa de encerra-
mento de cada novo curso, segundo
a Diretora do Departamento de Cul-
tura da FURB, Edithe Poerner. terá
trabalhos imaginativos e inéditos a
cadaano.

NOVOSENGENHEIROS EM
BLUMENAU

Quarenta e quatro novosengenhei-
ros. Civis é Ouímicos, colaram grau
dia 20 de dezembro em solenidade
que teve kJgar no Grande Auditó-
rio do Teatro Carlos Gomes. As ceri-
mônias de formatura iniciaram pela
manhã com um Culto Ecumênico na
Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo,
prosseguindo com a CoIaçãode Grau
e tendo sequência, ainda no Teatro
Carlos Gomes,com um Baile de Gala.



FILOSOFIA BOLSASDE ESTUDOS

Dia 21 foi a vez dos quase 200
acadêmicos da Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras colaram grau.
A programação iniciou às 10 horas da
manhã, com um Culto Ecumênico e
teve sequência à noite com a festa

..de Cotaçãode Grau.

FELlCIT AçOES

A Reitoria agradece os cartões,
brindes e votos de Feliz Natal e Prós-
pero Ano Novo recebidos pela FURB
no decorrer do mês de dezembro.
Retribuimos os cumprimentos e for-
mulamos aos amigos da FURB votos
de feliz 1980.

CALENDÁRIO

O semestre letivo da Fundação
Educacional da Região de Blumenau,
inicia no dia 3 de março, encerran-
do-se dia 21 de junho. Dia 23 de junho
terão inicio os exames finais do 1o
semestre.

EQUIPAMENTOS ALEMÃES

Chegarão, o mais tardar no fi':l~1 .
deste mês, os equipamentos adquIrI-
dos pelo governo brasileiro e destina-
dos à FURB, através de convênio
com o Premesu, no valor de Cr$2,5
milhões. O material oriundo da Repú-
blica Democrática Alemã, será desti-
nado aos cursos de Biologia, Oúrmi-
ca e, também, ao curso de Enferma-
gem a ser implantado. Segundo telex
recebido pelo Reitor, o equipamento
foi- embarcado dia 27 de dezembro
em Frankfurt na Alemanha, devendo
chegar 80 Porto de ltajar ~ final da
primeira quinzena de janeiro. Para a
montagem dos mesmos, virão técni-
cos e especialistas alemães ao Bra-
sil.

Os alunos dos cursos de Engenha-
ria Civil e Oufmica da FURB, com in-
teresse em participar do Programa
Especial de Bolsas de Estudos-PEBE,
devem proceder o preenchimento do
Cadastro de Endereços e todos os
documentos necessários para o rece-
bimento da mesma. Devem dirigir-se
à Divisão de Assistência ao Estudan-
te, na sala B-12. O prazo para entre-
ga dos requerimentos expira dia 20
de fevereiro. Afora isso, as Bolsas
de Trabalho, entregues a alunos atra-
vés de convênio firmado entre a FURB
e a empresa interessada, poderão
ser solicitadas quando da realização
das matriculas para o primeiro semes-
tre letivo de 1980.

LABORATÓRIO DE LíNGUAS

Os interessados em frequentar 9S
cursos de Ifngua estrangeira, promovi-
dos pelo Laboratório de Unguas, de-
vem procurar a FURB durante o perto-
do de 19 de fevereiro a 7 de março
e providenciar a sua inscrição.

VESTIBULAR

Considerada, entre as Fundações
Educacionais do Estado, como uma
das mais bem aparelhadas para a rea-
lização dos vestibulares, a fURB re-
-cebeu, de 6 a 9 deste mês, 1.024 can-
didatos ao Vestibular da Universida-
de Federal de Santa Catarina e de 15
a 18, do mês em curso, aproximada-
mente 1.800 candidatos ao Ensino
Superior com a realização das provas
elaboradas pela ACAFE. Durante to-
do o espaço de tempo em que aqui
se realizaram os exames, a organiza-
ção e o esmero do pessoal envolvi-
do mereceu elogios, tanto por parte
dos coordenadores como dos vestibu-
landos.
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I TÉCNICAS DE ALFABETIZAÇ10

Durante o mês de fevereiro a
FURB estará cedendo suas instala-
ções e coordenando a realização de
vários cursos, a nível de aperfeiçoa-
mento técnico, destinados a professo-
res das redes estadual e munici-
pal de ensino, que estejam minis-
trando aulas no 1o Grau. O objetivo
destes cursos, denominados "Aper-
feiçoamento em Métodos e Técni-
cas de Alfabetização para Professo-
res de 10 Grau, nas 18

, 28
, 38 e 48

séries, visa mostrar aos docentes
as técnicas de Alfabetização e Com-
plementos Básicos, evidenciados
pelos alunos durante os períodos
letivos. Os cursos, todos a serem rea-
lizados no período de 4 a 16 de feve-
reiro, são do convênio com o Governo
do Estado e Prefeitura de Blumenau.

VESTIBULAR FOI TEMA DE
DEBATE NA PUC

Para discutir problemas relaciona-
dos aos próximos vestibulares, este-
ve no Rio de Janeiro de 10 a 12 de de-
zembro o Vice-Reitor, Mário Wisin-
tainer, a convite da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro.
Reunindo técnicos e professores liga-
dos ao vestibular de todo o País, os
temas apresentados por conferencis-
tas da Unicamp, Fundação Carlos
Chagas, Fundação Getúlio Vargas,
Capes, PUC e Ministério da Educação
e Cultura, versaram, principalmente,
sobre a Seletividade do AI:;esoo ao
Ensino Superior e suas diversas va-
riantes, tais como: operacionalização,
Correntes Interpretativas sobre Sele-
tividade ao Vestibular e Problemas
Teóricos e Metodol6gicos da Seletivi-
dade ao Vestibular.

20 GRAU NA FURB
FURB E OSMUTANTES DE MILHO

Aprovado pelo Parecer 14175, pe-
lo Conselho Estadual de Educação em
1975, a Fundação Educacional da
Região de Blumenau já está receben-
do matrícula para a Escola Técnica
de Agropecuária, a nível de 20 Grau,
que inicia suas atividades letivas a
partir do dia 10 de março. Os interes-
sados podem procurar a Reitoria da
Instituição para melhores informa-
ções.

Segundo o Reitor José Tafner, a
possível saturação do mercado de tra-
balho na área agropecuária, deverá
ser sanada pela criação de novas ha-
bilitações tais como: Enfermagem,
Técnico em EdificaÇÕe5, Processa-
mento de Dadose outros.

Repercutiu positivamente o tra-
balho de pesquisa publicaçio pelos
órgãos de divulgação de Blumenau,
com relação ao trabalho que o profes-
sor de Genética da FURB, Egon
Schramm, vem realizando na Estação
Experimental da FURB, na vizinha
cidade de Gaspar, com mutantes
de milho. Sabe-se que o professor
Schramm, após cursos realizados no
Rio Grande do Sul, vem pesquisan-
do em Gaspar diversos metantes
de milho, visando a implantação
de melhoramentos nestes materiais,
com o objetivo de criar novos hábi-
tos de produtividade na região, tra-
zer novos materiais que se adaptem
ao meio agrícola do Vale do ltajaí e
utilizar determinados mutantes, in-
clusive na alimentação humana.~----.------------------------~------


