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"METO DOS & TEMPOS" E A
FURB NO PARANA

Encerra-se di a 4 de abri I próximo o
curso "Métodos & Tempos nas Emp r e s as" proj=.

to elaborado pela Assessoria de Extensão da
FURB, através do Programa de Integração Un~
versidade - Comunidade, com a participação
da Federação das Indústrias do Paraná.Segun
do o Professor Rivadivia Wollsteio. Coorde-
nador da. atividades desenvolvidas pela As-
sessoria de Extensão, o Curso tem aproxima-
da~nte 20 participantes, todo. oriundos de
empresas curltibanas e cidades c~rcunvizl-
nhas.

Com uma carga horária de 135 horas-
aula. o curso versa sobre Nivelamentô,Trei-
n •• ento de cronometristas, estudo de Tempos
e Métodos, Determinação de Padrões e Custos,
Aplicações de Padrões e Custos, Controle de
Produção e Custos e Controles de E.toques e
Programação.

Segundo a Professora Flaviana Marche
si Grllnzotto, responsivel pelo Serviço de

Orientação Vocacional da FURB, e que duran-
te u.a semana acompanhou o grupo de cursis-
tas, os participantes ccnsi deram o curso um·
dos mais úteis até então real izados. face
ã objetividade e seriedade com que o mesmo
é dirigido. O ministrante é o Prof.Raulino
Buzzarello. A FIEP manifestou interesse em
dar continuidade ao trabalho, programando
par. o segundo semestre novos cursos.

REITORIA

TAFNER FOI A INDAIA"L
ASSINAR CONvENIO

o professor José Tafner, Rei tor
da Fundação Educaci onal da Regi ão de B Iume-
nau, esteve em Indaial, oportunidade em
que participou da assinatura de convênio en
tre a Prefeitura e a FURB. O Convênio prop~
ciará o fornecimento de bolsas de estudo a
estudantes do Curso Técnico de Agropeeuária.
que está sendo implantado pela FURB. A aju-
da, segundo o Prefe; to Vi c t o r Petars ,"cobri
rá todas as despesa. de mensalidade. dos
boi s i s tasl!

Com um total de aproxi madamente 50
alunos, o curso está sendo considerado pel~

estudantes COMO um dos mais bem organizados,
com elogios, principalmente, ao corpo doce~

te. ObJetivando formar ticnicos para atuar
em indústrias, junto a órgãos públicos,tan-
to municipais como estaduais e federais e ,
até mesmo, aplicar seus conhecimentos junto
ao pequeno e ~dio produtor, o curso, já a
parti r deste ano, p as s a r á a ter aulas prátl,
cas junto ao IICampus" de Gaspar.

De acordo com pesquisas feitas p~
JiI Di reção do Curso, Ilê grande a procur.,na
região do Médio e Alto Vale do ItaJar, por
técn i COI em agropecuÃri ali. Desta fo,.,.a a

FURe, seguindo a polftlca dos Governos Fed~
ra I e Estadual, vi sando en r a I z a r o ho •••• m

a i n d a mais ao campo, pretende for •• ,. técni-

cos capazes e ativo$_



ATOS DA REI TORI A SETOR DE CULTURA PREPARA OS

16 ANOS DA FURB
No corrente ano foram baixadas as

seguintes portarias:
N~ 01/80 - 3/1/80

Des; 9na o professor Dide r o t Car1 i para asses

50r de Projetos, latada na Assessoria Técnica

de Projetos-ATP vinculada ã Rei toria.

N~ 02/80 - 16-1-80

Designa o prof.Diderot CarJi para,cumulativ.,!
mente com o cargo de Assessor Técnico de Pro-

jetos, responder pelo cumprimento das obriga-

ções patronais, fiscais e parafiscais do IPLAH

N~ 03/80 - 12-2-80

Des i gna o professor João Joaqui m Franza para

responder IIprO temporell
, cumulati vamente com

a Direção da Faculdade de Filosofia,Ciências

e Letras de Blumenau. peJa Escola Técnica de
Agropecuária do Vale do Itajaí.

N~ 04/80 - 12-2-80

Designa o professor Egon José Schramm para

Coordenador do Curso Técnico de Agropecuária.

N~ 05/80 - 5-3-80

Designa o Dr.Braulio Schloegel, o Dr.Lorival

Krueger e o Or.Ernesto A.Morastoni para, em

prioridade absoluta,darem apoio jurídico ao

que trata a portaria 24/79

N~ 06/80 - 1~-3-80

Designa o Prof.Rui Madueno Silva para asses-

sor de C.P.D. junto ao Centro de Processamen

to de Dados.

H~ 07180 - 1~-3-80

Designa o Sr.José Gustavo Conink para Chefe

da Divisão de Análi.e e Programação do Centro

de Processa_nto de Dados-FURB.

N~ 08/80 - 17-3-80

Transfere o Sr.Edésio de Aguiar, ocupante do

Cargo de Chefe da Seção de Serviços Gerais,

,para a Escola Técnica de Agropecuãria do Va-

~·T~ do I t a j af .

N~ 0'/80 - 14-3-80

Designa o Professor Artur Ellinger para Che

fe da Divisão de Controle de Processamento

de Da<\os - FUR8.

Exposições de artes plãstlcas,apresen-

taç~es de grupos de canto e dança, feira do

livro ("seboll
), divulgação dos ganhadores

do Concurso de Contos, divulgação de ativi-

dades da FURB e uma s é r I e de outras atrações,

inclusive a possível exposição, para o se-
gundo semestre, de trabalhos do catarinense

Willy Zumblick, sao alguns dos itens da pau

ta de preparati vos às comemorações de mai~

um aniversário da FURB que transcorrerá dia
02 de maio próximo.

I A movimentação é encabeçada pe 1a Chefe

do Setor de Cultura da FURB. Esta semana

pretende a mesma real izar uma reunião com a

di retoria do Dlretório Central dos Estudan-

tes e saber do interesse do grupo em orga"!.

zar conj untamente um "sebo" nas dependências

da FURB.

Com uma fei ra onde se pode comprar a
preços bem mais acessíveis bons livros,mui-

tos dos alunos da FURB e da própria comuni-

dade estariam sendo beneficiados.

APAE RECEBEU FANTOCHES

Duas ex-alunas do curso de Educação Ar

trstica da FURB, Celanira Kniss e Maria Lú-

cia Gonçalves, acompanhadas da Chefe do Setor

de Cultura desta Instituição,professora Edith

Poerner, estiveram em visita ã Associação dos

Pais e Amigos dos Excepcionais. Na oportuni-

dade fi z e ram a en t rega à Di retora daque Ia ed~

candârio, Ruth Coutinho, de 12 fantoches de~

tinados as atividades de lazer naquela esco-

Ia.
As visitantes foram recebidas pela Sr&

Ruth Coutinho que Ihes forneceu uma série de

informações sobre o funcionamento da e s c o l a ,

fazendo menção à importância do materi ai doa

do.

Durante este ano. adiantou Edith Poer-

ne r , "visit.s idênticas se r ao feitas pelas

alunas do Curso de Educaç~o Artística às va-

rias escolas do município, com intui to de di

vulgar o trabalho realizado pelo curso, bem

como •• proximar as alunas de um possível no-

vo campo de t r ab a l ho ."



EQUIPAMENTOS

LABORATORIO DE LrNGUAS

JA INICIOU SUAS AULAS

eTA GANHOU NOVOS

Com um expressivo contingente de can-
didatos inscritos, o Laboratório de lrnguas
da FURB reiniciou suas atividades dia 10 úl;,

timo, ministrando cursos de línguas estran-
geiras, nos três turnos. Considerado um dos

me Ihores laboratórios da Regi ão, onde o ai u-

no dispõe de amplas salas de aula, sistemas
áudio-visuais, projeçio de IIslides", e apre!!.

dizado individual através de mesas de grava-

ção e reprodução manipulados pelo próprio

aluno, os cursos d~ Lrnguas te~ uma duração

pe três anos.

Desde que foi criado, mais de três

l'Qi I pessoas já passaram por seus bancos de

ensino e, hoje, usufruem do aprendizado,tra-
balhando em virias setores da vida privada,
com uma boa faixa de remuneração.

EUI veram na FURe, na semana que pas50u,

Ricardo Ernesto SChaal, Engenhei ro do Observ~

tório Nacional da Universidade Makenzie,e té~
nícos do National Oceano9rafic Svstems Center

f e sãn Oiego, Cali.fornia. r e s pe c t i v e me n t e c Pe >

ter Benson e Paul Hanson, que aqui, na t s t a-

:.10 de Rastreio do Centro de Atividades Aero-

e~p~ciais instal~do em Gaspar, a,ompanharam a
implantação de um sistema de "icra ondas VlF
destinado. orientaçio e navegação de aviões

militares e contereiai., com rotas pelo Atlin-

tico Sul. eases seMelhantes existeM no Sul da

Argentina e na Libéria, Costa Oriental da A-

fr i c a ,

REVISTA CULTURAL DA FURB

JA ESTA CIRCULANDO

Segundo o Dr.Schaal, instrumentos se-

melhantes estarão sendo implantados em virias

out ras regi ões bras I 10. i ras como b.~es de apoio.

Em abril, umil aeronave da Feder.iI Aviation

Administration equipada com aparelhos idinti-

c o s a05 que estio in s t a l e do s , fará um roteiro

tendo como base as informações fornecid.5 por

estas estações de rádio.

oirlglda pelo professor Bráulio Ma-

rid Schloegel, ji estÃo circulando e sendo

~nd~reç.dos às principais Instituições educ!

cionais e cultural, bra,llelras, os números

8 e 9 da Revista de Divulgação ~ultural da

FURB. Os artigos são assinados por pessoas

de expressÃo na vida cultural brasllel ra e de

Santa Catarina. O nú ••ero 8 traz artigos do

professor Hélio Pereira Blcudo, ex-Assessor

do Governo do Estado de são e ex-Promotor P~

blico de são Paulo; da professora de Prática

de Ensino de Estudos Sociais da Universidade

F.deral de Santa Catarlna e Mestre em Histó-

ria, Nelma Baldim; do professor de LingUrstl

<a da FURB e Mestre e•• Letras pela Universi-

dade Federal de Santa Catarina, Dirio Oucha"""

a l em de um artigo do professor e ecólogo Or.

Ru be I t o H i 9 ue I K) e I n. Do .e,mo 180 do f li Re vi!.

ta numero 9 traz uma série de assuntos signl

ficativos, assinados pelos professores José

R.Achard, Hércules LIMa de Carvalho, Paulo

Evari s to Gouvêa e Henny Mary Hll debrand da

Si Iva Gouvêa, e Alceu Natal Longo.

CALENOARIO ESCOLAR

De acordo com o Calendirlo Escolar pa_

r e este primeiro semestre de 1980, aprovado

pela Cimara de Ensino da fURB, o mês de Abril

ter. 21 dias letivos, não havendo aula. nu

seguintes datas:

1!I.20,21 - Ol':'pradas da FURB-ativldades

esportiva.

21 - TI radentes - Feriado Na~lonal.

"ENGENHO"

Objetlvando maio apoio ao escritor ce-

tarlnense, possibilitando a divulgaçÃo de t~

do seu potencial. o Jornal IIEngenholl, eM seu

editorial do I! número diz que "Chega como

uma nova ,end. para o escritor c.tarlnense ,

n.o pretendendo ser um jornal de meia dúzia,

mas querendo ser um jornal da própria classe.

"Engenho" • u. jornal compromissado apenas

cora o e s c r l tor."

Aos Ideallzadores e associados da Ass~

ciaçÃo Catarlnense dos Escritores, as nossas

meIhores felicitações e votos de que obtenham

o êxito al"jado.



fURI OflXARA DE RECOLHER

OS ENCARGOS PATRONAIS

O Reitor de fundação Educacional da Re

glão de Ilu_nau-FURB, Professor José Tatner,

esteve •• Irasília. na primei r a quinzena des

te mês, onde tratou, junto aos Orgios Públi-

cos Federais, de .ssuntos de interesse da
fURB. Na Capi tal Federal o Rei tor ••anteve con

tatos coe u. escritório. especializado,na pe!
SOa do advogado Roberto Ferreira de Assis,

passando-lhe procuração para impetrar manda-

do de segurança contra o Conselho Nacional ~

Ser.vjço Social, Orgão do I1EC, como I itiscon-

sorte ativo. O pleito, julgado no Tribunal

Federal de Recursos, teve corso relator o 111-

nistro Armando Role.berg, e a decisão foi fa

vor.v.l. COIlO conseqUência, ji na seSlllO de
14 do _s e. curso, o Conselho Nacional de

Serviço Social expediu o "Certificado Provi-

sório de Entidade de Fins Filantrópicos".Es-

te' docu_nto isenta a Fundação do recolhimen

to das obrigações patronais, possibilitando,

de.ta forma. uma economia considerãvel de r.
cursos fin.neei r o s . !lAgar.II,segundo o Rei tor,

"podemos pensar nos empreendi_ntos e cons-

truções pretendidas pela Reitoria, com rela-

ção i ampliação do espaço frslco, construin-

do novos blocos destinados i salas de aula

laboratórios, auditórios e biblioteca, vlsan

do suprl.i r o déficit crlado.este se_stre

COIR·o aUMento de lIIatrícula,lf.~

SECRETARIO DA ROA NA FURB

Com o objeti vo de soll di fi c a r ainda

mais os laços. culturais que unem IluMenau i
;:1t:"pública Oemocritica Alemã, esteve e •• Ilu-

menau, .~ visita i FURa, o Secretirlo da Em-baixada da ROA no Brasi I, Claus Wesphal.

Acompanhado do Di retor da Fundaç~o

"Casa Dr.8Iumenau", José Gonçalves,e do Sr.
AI fred Wi Ihelm, o Reitor desta Instituição,

Prof.José r.fner, mostrou à comitiva todas
as principais dependências da Universidade,
detendo-se por mais tempo junto i Bibliote-
ca "Professor "artinho Cardoso da \/eiga",o,!!.
de existeM várias obras doadas pelo Governo
da ROA.

o professor Braulio l1arL. Schloegel,

Diretor da Biblioteca. fez um relato dos

principais investimentos da FURB nesta ãre~

P a ra e 5 te ano a In s t it u i ç ão p re te n de ve r d u
plicados os investimentos feitos no ano pa~
sado no que diz respeito à aquisição de li-
vros para leitura e material didático para
pesquisas.

HojeaBlblioteca da FURa dispõe de

um total de 72.377 obras entre livros e pe-

riódicos. Afi rmou Braulio 5chloegel que mui

tas das boas obras em diversas áreas 5ao
~ autores alem~es e os livros foram doados
p e 10 100ve rn o daRe p úb I i c a Democ rã t i c a AIe •••.

ESTUOANTES-CONVENIO ESTRANGEI ROS

NA I'URI

Por solicitação do "EC, a FURB cedeu 10

(dez) vagas, uma e •• cada um de dez de seus

cursos, para o Programa de Cooperação Cultu-

ral do l1inistério de Relações Exteriores do

Brasil. Isso propiciou a vinda a IIlumenau,p.!

ra realizar estudos de Graduação, dos segui~

tes estudantes: l1arla de La Rosário Ferrufl-

no, Jimy Rami ro Magarlnos Revollo, Francisco
Agui rre To r r I co , C••rlos Roberto cc t an z t Zebe.!.

Ias, o último de Santa Cruz de La Slerr. e

os três prl ••ei ros de Cochabamba, Boi rvla; e

l1aria Beatriz l1elgarezo 50sa, de Coronel Ovie

do, Paraguai. Os •• s.os estio matriculados e
frequentam Administração(I), Engenharia Civil

(2), Engenhari a Qur ••i ca (I) e P rocessamento

de Oados(I).


