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ENCONTRO

Numa promoçao que objetiva
incentivaros ex-a1unos da FURB a
se reunirem em Associação, a As-
soria de Extensão da FURB, junta
mente com a Faculdade de Filoso~
fia, Ciencias e Letras da FURB
promoveu dia 26 deste mes o en-
contro de alunos e professores
da l~ turma de formados de Le-
tras, Peda9ogia, História Natu -
ral, Matematica e Qulmica. opor-
tunidade em que alem da confra -
ternização e do congraçamento
mais de 80 ex-alunos e professo
res participaram de uma sessãõ
festiva no auditório da FURB e
um jantar no Clube 25 de Julho.
O professor Rivadávia Wollstein,
um dos coordenadores deste encon
tro disse que o mesmo reveste-se
de suma importância por possibi-
litar uma avaliação daquilo que
se produziu na FURB àquela epoca
com uma projeção ao futuro próxi
mo no que diz respeito as reci ~
clagens necessárias. Além deste
encontro da Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras preve -se
para o dia 11 de Dezembro um en-
contro dos ex-alunos da Faculda-'
de de Engenharia de Blumena~, um

encontro dos ex-alunos da Facul-
dade de Ciências Econômicas e um
da Faculdade de Educação F;sica.
Hoje, dentre os formado? destoca-
se a professora Clair Cl'j";odindi
Paolo que mora na Venezuela e o
professor André Zunino que faz
Mestrado na Inglaterra.

MURAL
A FURB, juntamente com o

Conselho Municipal de Cultura,es
tã promovendo a estada em Blume~
nau ao artista plãstico argenti-
no Alberto Cedrón, que até o mês
de ma io do próximo ano deverá ter
concluído a construção de um mu-
ral de 3m de altura por 10m de
comprimento.

A obra, toda feita em terra
cota, ou seja, terra cozida, vaT
mostrar a colonização de Blume -
nau, seu povo, sua arquitetura e
o rio Itajaí Açu, a partir da
concepção do artista, que há qua
tro meses encontra-se em Blume ~
nau, acompanhando o "modus viven
di" da população. -

Cedrón, filho de pais operá
rios, tem trabalhos expostos nos
principais países europeus e na



America. Suas obras podem ser
vistas em praças da Venezuela,Ar
gentina, Peru, Colômbia, Italia:
Espanha, França, e outras.

VIscos1METRO
Convênio assinado entre o

IPT da FURB e o FIPEC do Banco
do Brasil vai possibilitar a
construção de um Viscosímetro Ro
tacional que segundo o professor
Leonel Cesar Rodrigues, Diretor
do IPT, estará possibilitando ao
ôrgão desenvolver um controle de
qualidade mais apurado principal
mente no 9ue se refere a viscosT
dade de llquidos gue vão desde
pastas para a industria têxtil,
alimentos e õleos tipo lubrifi -
cantes de maquinas de menor den-
sidade viscosa. Tal equipamento
hoje e importado e custa muito
caro,_ lembrou o professor Leo-
nel, levando as empresas que a-
tuam na area do Controle de Qua-
lidade e acharem que o mesmo ê
dispensavel. O trabalho de cons-
trução deste viscosímetro ini-
cia ainda neste mês de novembro,
devendo estar cone luIdo em um
ano.

VISITAS

Acompanhada do Diretor do
Instituto de Pesquisas Tecnolõgi
cas da FURB, professor Leonel Ce
sar Rodrigues, esteve na univer~
sidade para uma visita Ora. Hebe
Labarthe, Presidente do Conselho
Federal de Qu;mica. A Ora. Labar
the, permaneceu em Blumenau du~

rante uma semana acompanhando o
desenrolar do XXIII Congresso
Brasileiro de QUlmica que se rea
lizou no período de 10 a 15 de
outubro, no Centro de Convenções
Carlos Gomes, reunindo aproxima-
damente mil profissionais e estu
dantes de Qu;mica.

Para uma palestra aos uni-
versitarios, estiveram na FURB
os srs. Komi Soule e Kwami Gaf'ah,
respectivamente Conselheiro e A-
dido Cultural da Embaixada da Re
publica do Togo no Brasil. Os dT
plomatas vieram a Blumenau a con
vite da Associação dos Homens de
Cor de Santa Catarina, para pro-
moverem uma semana sobre a Repu-
blica do Toga, que constou de
uma exposição de produtos e arte
sanato na Casa Willy Sievert, vT
sita a diversas indutrias, e con
tatos com autoridades ligadas ao
ensino superior com vistas a um
intercâmbio cultural.

NOITE DE AUTOGRAFaS
o encontro de 13 escritores

catarinenses para uma Noite de
Autõgrafos, a 29 de outubro ulti
mo, no saguão da FURB, foi mai~
uma promoção do Setor de Cultura,
desta feita, com a colaboração do
Conselho Municipal de Cultura e
Fundação Casa Dr. Blumenau. In-
telectuais como Lindolf Bell, Ur
da Alice Klueger, Eneas Athana ~
zio, Luiz Carlos Amorim, Sueli
Vanzuita Petri, Roberto D. Saut,
Martinho Bruning, Pedro Grisa,Al
tair Carlos Pimpão, Alcides Bus~,
Ernando Tokarski autografaram os
seus trabalhos para um grande nu
mero de participantes.



SEMANA DE EDUCAÇAO
Uma educação mais voltada

para o povo foi a proposta da
111 SEMANA DE EDUCAÇAO da FURB
realizada no auditório da uni -
versidade no periodo de 13 a 22
de Outubro e que contou com a
participação de aproximadamente
250 estudantes. Além da Educa -
ção Popular, discutiu-se ainda
a situação do Curso de Pedago -
gia com propostas que visaram a
adequação do Curso ao desempe -
nho profissional, reestudo de
curriclI10 etc.

O tema Educação Popular
foi proposto por professores e
alunos do curso de Pedagogia ,
principa1r.rente, por terem estes
participado a nive1 nacional de
diversos encontros ocasião em
que se destacou a necessidade
de uma educação mais voltada pa
ra o povo e sua realidade. Se~
gundo os organizadores do even-
to, a 111 SEMANA DE EDUCAÇAO
deixou de debater assuntos le-
vantados em gabinete para ir de
encontro a realidade educacio -
na1 de B1umenau, da FURB e do
Vale do ltajai. O programa de-
senvolvido foi o seguinte:
DIA 18 - O Curricu10 do Curso

de Pedagogia em Vigor
na FURB

Prof~ Gertrudes Knihs de Medei-
ros

O que e Educação Popular?
Prof. A1merindo Brancher
Prof. Vitor Bazzane11a.
DIA 19 - Mesa Redonda com ex-a-

lunos do Curso de Peda
gogia da FURB: Depoimento sobre

a adequação do curso ao desemp~
nho profissional.
DIA 20 - Proposta de Curricu10

para o Curso de Pedago
gia: Profs. A1merindo Brancher:
Vitor Bazzanela, Dinoráh Gonçal
ves, Marli Maria Schramm. -
DIA 21 - Alternativas para o

Curso de Pedagogia a-
presentadas por alunos.
DIA 22 - Educação voltada para

a realidade.
Experiências de Educa-

dores em áreas mais próximas do
povo. (vãrios expositores).

LANÇAMENTO

O Pró Reitor de Pesquisa e
Pôs Graduação da Universidade Fe
dera1 de Santa Catarina, Silvio
Coelho dos Santos esteve dia 10
em visita a FURB oportunidade em
que, numa promoção conjunta da
UFSC e a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da FURB, lan -
çou o livro ~o Tndio Perante o
Direito~, que e conjunto de en-
saios resultados de Simpõsio rea
lizado na UFSC em 1980 reunindo-
antropólogos e advogados de reno
me nacional e internacional. MuT
tos foram os aspectos discutidos
mas enfase foi dada a figura da
tutela do Estado brasileiro so-
bre as nações indigenas. Na opor
tunidade, disse o professor Sil~
vio Coelho que este foi um dos
mais importantes acontecimentos
da antropologia brasileira pois
discutiu os direitos efetivos,
que o indio tem perante o Estado
bras ileiro.



PALESTRA E EXPOSIÇAO
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"150 anos de nascimento de
VitoY' MeiY'eUes" foi O tema da
palestra e exposição apresenta-
da na FURB, dia 5 de novembro pe
la professora do Departamento de
História da UFSC, Sra Regina Sil
veira de Souza aos alunos da Fun
dação Educacional da Região de
Blumenau. Durante a exposição foi
feito o lançamento oficial do
1ivro "Vit.or Nei.re l-l.ee de Lima
1832-1903" que tem como autores
~ngelo de Proença Rosa, Donato
Mell0 Junior, Elza Ramos Peixoto
e Sara Regina Silveira de Souza.

Durante sua palesta a Pro -
fessora Silveira de Souza desta-
cou o pioneirismo de Vitor Mei -
re11es, no sentido de ter criado
uma forma didática de pintar a
história do Brasil, ao mesmo tem
po em que afirmou ter sido Mei~
re11es um dos maiores pintores
históricos do Brasil, destacando
algumas de suas obras: " Batalha
de Riaohue lo", "Batalha de Humai-
tá", "Batalha de GuaraY'apes", e.!:!.
tre outras.

CALENDliRIO
Estas sao as atividades

programadas pelo Setor de Cultu-
ra para os meses de Novembro e
Dezembro: Dia 23 a 26/11 exposi-
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ção dos trabalhos dos alunos do
Atelier Livre de Arte, sob a ori
entação do professor Jose Rober~
to Antunes, no Saguão da Univer-
sidade. Dia 2/12 - Noite de Ar -
tes do Curso de Educação Artisti
ca, 29 ano. O programa e o se~
guinte: Apresentação da peça In-'
fanto-Juveni 1 - "O que e o que ê'~
de Maria Arminda Falabella de Sou
za Agu~ar, no Anfiteatro, apre :-
sentaçao de Canto e Grupo instru
mental, e abertura da VI Exposi~
çã~ de Artes Plásticas, no sa-
guao.

CONTOS
Os membros da comissão jul-

gadora do V Concurso de Contos
da FURB, divulgaram os nomes dos
vencedores e a classificação de
suas obras. O primeiro lugar fi-
cou para "histõria Cheirosa" de
Albertina Ali~e R. Thiede; se~un
do 1ugar "Razoes de uma Solidâo"
de Luiz Car10s dos Santos, e em
terceiro lugar, "Reflexos", de
A1ba Regina Ulrich Ribas.

O primeiro colocado rece-
berá um prêmio de Cr$ 50.000,00
conferido pela FURB; o segundo
ganhará o prêmio "Diretõrio Cen-
tral dos Estudantes", no valor
de Cr$ 25.000,00 e ao terceiro lu
gar caberã o prêmio "Livraria A::
cadêmica", no valor de Cr$••.••.
15.000,00.


