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FURe - UH HI LH~O DE OOLARES

EH EQUIPAHENTO AHERICANO

A const.uoção de .no,'.li •• geo' •• gnéti-:

cas. registradas nas cercanias de New York,
EE.UU., .tr.vés de .p.relhos se ••••lh.ntes .os!

oper.dos e~ G.sp.r, n. Est.ção de R.strelo

da FURa, permitiu que esta Instituição, o

Instituto de Ativid.des Espaci.ls do Hinls-

tério da Aeronáutic. e o Ro_ Oevelopment

Center d. Forç. Aére. Norte A~eri c.n. se

unls.e~ p.r. pesquis.r •• Is .cur.d ••••• nte •

Ano •• ll. Geo~.gnétlc. do Atlãntico Sul.

Dest. for •• , • p ar t I r de um progr ••••

de pesquls. já el.bor.do conjunt.mente, •

FURe rece&eu e ji colocou em oper.ção .p.-

relhos de,c.pt.~ão e veriflc.ção no v.lor

de I .11 hão de dóI. rés.

Segundo o professor Phenlx H.nuz. Ra-

.1 rez ".rdo, Coorden.dor do Projeto de R.-

dioclincl. que ora se desenvolve em '.sp.r,

du r an t e o decorrer do mês de ,•• io .contece-

ri u•• c.mp.nh. conjunta de pesquisa que e~

vol ve ri o grupo de pesqui •• estadun i dense e

05 grupos brasileiros, utilizando o trans-

~ilsor de Uniio da Vit5ria,". estaçio base
de 'aspar e duas outras unidades MÓveis com
c.p.cid.de de fácil t r a s Le do .

Cid.des como Tijuc.s, C••• boriú, Timbó

e outras no Oeste Catarinens., serio uti li;

z.d.s como uni dades de pesquisa por est.rem

situadas simetricamente em rel,çio a 'aspa r,;

n. Ilnh. de sin.is emitidos pel. Est.ção de

União da Vltórl •.

REITORIA

FURB ESTA COHEHORANOO

SEUS 16 ANOS DE VIDA

CaIU u~ •• genda cul t u r s l , que .br.nge,

Inclusive, u~a exposição de Cerimlc. H.r.-

J oa r a , o Set or de Cu I t ur. d. Fun d.ção Edu-

ca c t en e t da Região de Blu_n.u, COM a cal.

bor.ção d. Fund.ção Cat.rinense de Cultura

.brlu dia 25, com uma exposição indlvidu.l

do escultor pomerodense Erwln Telch~.nn,.s

co_~r.ções .Iusiv.s aos 16 anos de insta

ção do Ensino Superior e. Blu •• n.u com o

segu I n te p rogr.~a cul t ur.l :

Dia 02 - Formatur. da Tur_ de 1979, do Cu,

so de Ad.lnlstr.ção, da Faculd.de de Ciên-

cias Econõ.ic.s de Blu~en.u.

De 9 a 19 - Exposição Indlvidu.1 do artis-

t. plistlco s I t vt e Pléticos, no "hall" de

ent r.d. d. FURa.

Di a 15 - Apresent.ção do Show "B I umenill'a

1111, • cargo do Grupo T.atr.1 "Ribalta".

Di. 16 - L.nça.ento do nú.ero especial .a

"Revlst. de Olvul.gação Cultural" d. FURB-

"POEI1AS E POETAS". No _SIDO di a, escri t o r e s

blumenauenses •• ntê~ um encontro e .utogr~
falU suas obras.

DI. 2 I - Ap resen tação do Coral "Carne r.t a

Vocaleu, sob. regência do H.astro Telmo

t.e e e t e l l t •

De 21 a 31 - Exposição de Cerâmica l1.rajo~

r •.

Dia 29 - Reclt.1 de PI.no, no Gr.nde Audi-

tório, do T•• tro "Carlos GOJDe5", com o pl a-

nlst. Jorge Hartke.



HAII DEIOL

ProMovido pela FUftl, através da Facul-

de de Educação Frs I ca e Desportos de • I ume-

nau, P re te i tu r a "un i c i p a I de 11u_ nau, a t r a-

vês da Secretaria de Educação e Cultura, e

p.la 'a.UCRE, seri r.alizado e. Ilumen.u,de

23 de .ai o • 8 de j unho, o II Curso de Ape.!:

f.iço •••• nto Técnico eM Handebol.

"inistr.do pelo professor Arcrl io T.va

r.5, Técnico do E.C.Pinhei r05, de são Paulo
• UIII dos •• is gabari tados técnicos em hande
boI, o curso é di vi di do em duas etapas. A

priMei r. seri desenvolvida dias 23,24 e 25

de Ma10 co ••• o telGA "Iniciação e fundamenta-

ção do H.ndebol". A segunda et.pa do curso

é em Junho; di as 5,6,7 e 8 com o "tema IITrei

nalllento de equipe: física, técnica e tati,.!.

",entell
• Do programa a ser de s e n v o l vi do d u-

r.nte este período, con5t~m aulas, palestr.~
de b a te s e f i I me s .

As inscrições podem ser feitas na Se-
cretaria da Faculdade de Educação Frsi ca du-

rante o horário comerci.l. A taxa de inscri-
ção é de Cr$ 400,00 por pessoa. A duração é

de /f0 horas/.ui •. O parti ci pante não pOderá

exceder a 30.l de faltas, pois, se assim oco.!:

rer, o a I un e perde o di reito de fazer provas

a, c on s e q Ile n t e me n t e , fi CA sem o Certi fi cado

de participação.

CURRrCULO DO PROFESSOR

ARCrLlO TAVARES

Técnico da Seleção 8rasileira, em 1977.

Técnico ·da Seleção Paulista, nos anos de 1973

1975 e 1976.Técnico do Esporte Clube Pinhei-

ros, desde 197/f. Técnico Campeão 8rasi lei ro,

nos JEBS de 1973, pel. Seleção P.ul ist •. Té!

n I co Ca mpe ã o 8 r a s i I e i r o A d u I to, e m I 978, p e -

Ia Seleção Paul l s t a . Técni co C"mpeão Paul is-

ta, pela Categoria Principal, em 1977, pelo

Esporte Clube Pinheiros. Profeooor de Hande-

boi da Faculdade de Educação H. i ca de 1I0gi

das Cruzes. Um dos Coordenadores da 1I0dal i-

da de H.ndebol dos Jogos Estudant i. 8r.oi lei-

ros desde 1975. lIembro da Equipe de prepara-

ção de Subsrdios para Educ.ção Fr~l~a d •..•
Secretaria de Esporte e Cultura de Sao Pa~

10. E.tigi o Têcni co de Handebol p e 10 DED-

"EC, Romênia 1975 e Alemanha em 1977.

IPT: UII OIl"Ao DE ExHNSAo

DA FURB

Atuando principalmente nas áreas de En
genharla Qur.lca e Civi I, onde, além de ou-

tras atividades, são executadas análises de

amostras, o Instituto de Pesquisas Te.CSlàõg.1.

cas da FUR! foi cri .do com o objet i YO de •

atuar na área de prestaçio de serviços 11 ter

eei ros COlO vistas também ao ap r t eo r •••• nto do

corpo docente. Hoje, sao mais de 70 cliente

cadastrados no IPT e Que se uti 1 izam de la-

boratórios e pesquisadores para li r e a l ização

de inúmeras tarefas.

O processo de desidr.taçio de frutos

ji em fase fi na I de e laboraçiio e execução

te~ sido um dos carros-chefe das pesquisas.
Utilizando frutos dos mais variados,o IPT

consegue desidrati-Jos,deixando-os co. o 5a
bor original.

A verificação doi nrvels de poluição

dos Rios I taj.r Açú e I tajar lIi rim, atravês

da coleta periõdlca de a.ostra. d'água para

medi r com exatldio qual 0. fndice real da p~
luiçio destes rios, é possrvel graças i exis

tência de um .cordo entre o IPT e a Fundação de Am

paro ã Tecnologia e ao Meio Ambiente (FAT"A).

Os pontos previamente demarcados para
a retirada das amostras via desde a cidade
de ftio do Sul até 8ruoque.

DA, - "A I S AP O I O AO

UMI VE RS I T A R I O

o grande p!..ob lem. dos es t ude n r e s un i VI! r

sitirios, com cursos e. perfodo diurno,é CO~

seguir um emprego que Ihes possibi Jite hOf!
rio de trabalho f l e x Lve l , Face aoo problemas

encontrados, a Oivisio de Assistência ao Es
tudante da FURB tem procurado, junto ã diver
sas empresas do município. colocação par. e~
t e s alunos. Geralmente eles procede. de ou-
tras cidades e mesmo de outros [,t_dos'.

Hoje é grande a p r e s e n ç s de estudantes de

cyrsos diurnos desta universidade trabalhan
do na!. e mp re 5.5: Ca t • r i n e n 5e de RI! f r i ge r a.,!!.
tes, Tipografia Alvorada, Construtora Ei5-
chtaedt, Fucabem de Itajaí e Blu ••enau, Pr!.

f e l t u r a de 81umenau e em diversos setores

da FUR8.



VERNI SSAGE

Rodeado de amigos, admiradores e,prin-
clpalmente, de pessoas interessadas na Arte
do Vale do I tajaí, o Escul t o r E,..in Teich ••••nn ,

.rtfsta de renome internacional, participou

no di a 2S de abri I, no "hall" da FURB, da

abertura de sua exposiçio indi vldual .Apre-

sentando 35 trabalhos, o escultor mostrou o
que se pode fazer li parti r da •• dei r •. Segu~

do 05 críticos, "sua obra é invulgar em qua..!.

quer lugar". A golpes de go;v. e cinzel,ele

t ••1h a n.. ma de i r.. o que h ã de ma i 5 re p re 5 e n-

tativo ao homera: humi Idade, amor e plástica.

Suas obras estão expostas nos mais dis
tantes pontos deste País. Cruei fi xos ,mado-

nas e pe ç a s com fortes traços regi on a l i s t a s

podem ser encontradas nas Assembléias legi~

lativas dos Estados do Rio Grande do Sul e

Santa Catarina, assim como também em Igre-
jas e coleções particulares. E o professor

Orlando ferrei r a de HelIo, ao saudar Erwin

Teichmann, quando de sua primeira exposição

na FURB, dizia que fleste homem simples h.
de conviver entre nós por todo o sempre,gr,!

ças ao trabalho que deixará para a posteri-

dade".

FURB EH HOSCOU

Harglt lieise, e s t udan t e do Curso de Ed~

caçio Física da FURB foi convidad •• , por "',,-

ritos, segundo o Di retor da Faculdade,lori-

vai Beckhauser, pelos Comi tê QI ímpi co Bras.!..

lei r o e Confederaçio Brasi lei ra de Despor-

tos Universltirios •• participar, como espe~

tador., dos Jogos Olímpicos de Moscou, • se

realizarem daqui. dois meses. Explicou ai!

da Beckhauler que, Margit, nos Jogos Unive!

sitários Brasileiros e no Pan-Americano,ano

passado, teve atuação destacada, o que ,ju!!.

tamente com um at l e t a do Amazonas, 1he 9a-

rantiu esta escolha.

Hargi t , em l1oscou, fi cará acampada em

local dirigido por Grupos de Jovens r-ussos

que tem o objetivo de manter um intercâm-

bio" com atletas de todo o mundo. Durante o

período em que de s e n vo l ver-se-ao as 01 im-

píadas, serão proferi das palest ras e outras

atividades relacionadas aos Jogos.

HEC QUER PROFESSORES DA F~Re

ATUANDO lIA SECRETARIA DE

ENSINO SUPERIOR

Ao receber, esta se.an., telegrama do

Subsecret~rlo de DesenvolviMento Acadêmico

da Secretaria de Ensino Superior do Hinis-

tério da Educação e Cultura, solicitando a

indicaçio de dois professores da FURB para

compor a equipe de trabalho que desenvol v~

ri O Programa f'lntegração Universidade e

demais Graus de Ensino", o Re.itor da Fund,!

ção Educacional da Regiio de BlulOenau, pr~

f e s s o r José Tafner, afi rmau que lia sol i ci-

tação nada mais é que o efeito do posicio-

naJ1ltento que goza a Insti tuição nos di ver-

sos escalões do Ensino Superior em Brasí-

I j 21".

A escolha recaiu sobre as professoras

Hella Altenburg e Gertrudes Knihs de Hedei

r o s , Mestres pela Universidade Federal do

Rio Grande do Sul e docentes da FURB desde

1972. Ambas respondem pela Assessoria Téc-

nica de Ensino da fUR8 e coordenam cursos

de treinamento par. professores e di reto-

res de estabelecimentos de ensino do l~

grau tanto estaduais como municipais.

ADHI N1STRAÇl\O FORHA

HAIS UHA TURNA

Integrando o programa ofi c l a l do ani-

versário da FURB, a Faculdade de Ciências

Econômicas formou, no dia 2 de maio, data

oficial de aniversário da InstituiçÃo,mais

uma turma do Curso de Administração.Com um

Culto Ecumênico realizado na Igraja Matriz

de são Paulo Apóstolo is 18 horas, cerimô-

nia de Colação de Grau às 20 horas no "C'1r

105 Gamesll e um jantar de confraternização,

reunindo formandos e convi dados, foram pre~

t ada 5 homenagens e s p e c t ai s ao Governador

do Estado Dr.Jorge konder ê o r nh au s e n ç ao Pr.!.

feito de Blumenau Dr.Renato de Helio Vian-

n a ~ ao Re i t o r da Fun da ç ão Ed uc a c ion a' da

Região 'de Blumenau, professor José lafner

e ao Vice-Reitor Mário Wisintainer. A tur-

ma levou o nome do professor Rivadavia Woll~

tein e teve como Par.ninfo Celso Heyer,co-

mo Patrono Hans Schadrack e Orador Sérgio

F.H.de Souza.



FUIII 1105 JOSOS
UIIIVERSIT.RIOS IRASILEIROS

'or ter conseguido, ~urente • re.llz~
çio dos XXXVI JOGOS UIIIVERSITARIOS CATARI-
IIEIISES, ••• Ihor coloc.çio e. pr.tlc ••• nte
tod.s .s dlsput.s, • FURI, por convoc.çio
já felt., Integr.rá • deleg.çio de S.nt.
C.t.rln. que, e. junho, n. segund. qulnze-
n., dlsput.rá e. Flori.nópoll. os JOGOSUIII
YE RS ITARI OS I RAS ILE IROS, ••• Ior cOtapetlçio
poll-desportiv. do Ir.sl I • nrvel estud.n-
til.

Segundo o DI retor d. F.culd.de de (d~
c.çio Frslc., Lorlv.1 .eckh.user, d.s IS
mod.lld.des disput.d.s em Florl.nópolls d~
r.nte .s competições do Univer.ltárlo C.t~
r i ne n •• , li FURI trouxe p.r. 11'.J ••• nllu. en-

tre os tris prl •••lros lug.res, 110 troféus
repre.ent.ndo, deste forma, um alto rndice
de IIproveit ••• nto.

CALEIIDARIO

Segundo o C.lend.rlo Escolar refere~
te ao I Se_stre de 19aO, O MS de junho
terá 18 dl.s letivos. DI. 21: últl_ di.
letivo do I! Se •• stre; di. 23 de junho,ln!
elo dos Ex._s Fln.ls do I! Se_stre.

VESTIIULAR

Dferecendo v.gas nos cursos de Clinel ••
Engenharia CIvii, EconOllI.e Letras, a Fundaçio Ed~
caclon.1 d. Regiio de Ilu.en.u esti coa Ins
crições .bert.s .0 "Vestlbul.r de Inverno"
até o próxiMO dia 30.' As prov •• realizar-
se-io nos di.s IS,I6,I7 e 18 de julho

Segundo a ACAFE, o vestlbul.r de meio
de .no e. S.nt. Cat.rina. reveste-se d.
•• Ior laportincl. porque nele serao Intro-
duzld.s aodlfic.ções que servi rio de b•• e

IOLET Ili
EDjÇaO E ELAIORAçaO: ASSESSORIA DE IIIPRENSA
III'RESSaO E IIOIITAGEII:IIIPRENSAUNIVERSITARIA
FUNDAÇaO EDUCACIONAL DA REGlaO DE BLUIIENAU
ILUIIENAU - 89.100 - FONt (01073) 22-10500
SANTA CATARINA

p.r •• s .Iter.çõe. que o próprio IIlnlstérlo
da Educ.çio e Cultur. pretende Introduzi r
nos ve.tlbul.re. de J.nelro de 1981. (.t ••
.Iter.çõe •• io re.ult.nte. d. re.llz.çio

do Se.in.rlo de Estudos Reflexivo. p.r. MO
dlflc.ções no vestlbul.r pro.ovido pel.
ACAFE e••• rço último.

IIISCRIÇIlES

'.r. f.zer sua Ins~riçio .0 Vestibu-
lar de julho, o c.ndld.to, .ntes de tudo,
dever. p•••• r e. u••• gincl. do IESC e pa-
g.r • t.x. de In.crlçio que é de Cr$630,OO .
lIediante e.te p.g._nto, o c.ndl d.to rece-
be u. Manual de In.truções. Depois de li-
10 .tent ••• nte, prlnclp.l.ente o Edital e
o quadro de Opções, o candl d.to dever. pr~
encher todos os Itens do resc unb c do reque
rl•••nto de In.crlção em anexo, devendo e~
.egulda dlrlglr-.e • um po.to de In.crição
(e•• Ilumen.u funclon.ri na FURB á rua Antô
nlo da Velga, I~O) .unldo de documento de
Identld.de, conprovaRte do depósito b.nci-
rio e r.scunho do requerl.ento de Inscri-
ções preenchido.

IIODIF1CAÇllES

E•• rntese, as pr.inclpal •• odl fi caçõe.
vio .er e st e s : lIédl.s eonder.d •• : ~u ~.eja,
IIS provlls VIIO ter pesos maiores de acordo

com. ire. desejada pelo c.ndid.to; ~alor
nú.ero de questões dlscursivas ••escl.das
com .s objetlv.s(cruzlnhas); v.lorizaçio
d. llteratur., da hlstórl. e da Geografia
de S.nt. Cat.rin.; .tenção especial par ••
utiHz.çio do idioma nacional, com pesos
maiores, ~.s iguais, para todos os cllndida

tos, nas provas de tomunicaçio e Expressio .


