
Estudo jurídico 

l O que é: o estudo jurídico tem o objetivo de explicar 
como ficará a situação dos cerca de 800 servidores 
municipais de carreira e técnicos administrativos 
que atuam na Furb. A primeira ideia é identificar a 
possibilidade de ceder os funcionários à Universidade 
Federal do Vale do Itajaí (UFVI). O texto do projeto de 
lei que tramita na Câmara dos Deputados não cita 
este tema. Restringe-se à dizer que a UFVI estará 
autorizada a receber os estudantes e, mediante doação 
ou cessão, o patrimônio da Universidade Regional 
de Blumenau (Furb). Desde junho do ano passado, o 
projeto está tramitando na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público

l Quem fará: deve ser feito por três consultores 
de uma empresa do Rio de Janeiro que presta 
assessoria na área da educação. A análise será 
contratada até o final do mês

l Conclusão: a pretensão é concluir este estudo até 
final de junho 

Proposta final

Com os três estudos prontos, a reitoria e o Comitê 
Pró-federalização vão reunir os textos a redigir uma 
proposta final para implantação da Universidade 
Federal do Vale do Itajaí (UFVI). A previsão é concluir 
o documento até o final do primeiro semestre

Encaminhamento ao Ministério da Educação

Com a proposta final em mãos, uma audiência será marcada 
com o ministro da Educação, Fernando Haddad, para entregar 
o texto pronto. A expectativa é que a reunião ocorra logo que o 
texto final estiver concluído. A decisão sobre a implantação da 
Universidade Federal do Vale do Itajaí (UFVI) caberá ao MEC

Universidade Federal do Vale do Itajaí (UFVI)

Estudo de custos 

l O que é: será feita uma análise comparativa 
entre os custos atuais da Furb e de 
universidades federais. O argumento defendido 
é que é mais vantajoso para o governo federal 
transformar o espaço em universidade federal

l Quem fará: a análise será feita por consultoria 
do professor Nelson Amaral, da Universidade 
Federal de Goiás. O professor tem doutorado 
em Educação pela Universidade Metodista 
de Piracicaba e atua nas áreas de autonomia, 
gestão, financiamento, fundo público e 
estrutura econômica

l Conclusão: o estudo já começou. A intenção 
é concluí-lo até final de junho 

Estudo institucional-pedagógico

l O que é: estabelecer um estudo institucional pedagógico 
para inserir o projeto da Universidade Federal do Vale do 
Itajaí (UFVI) na expansão do Ensino Superior, prevista pelo 
governo federal

l Quem o fará: em março a Furb firmou parceria com 
o Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração 
Universitária (Inpeau) da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), o mesmo que elaborou a proposta de 
implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), em Chapecó, a qual entrou em funcionamento em 
setembro de 2009

l Seminários: para complementar os estudos, serão feitos 
seminários com a comunidade acadêmica e regional para 
ter subsídios sobre o que a população espera da nova 
universidade. O primeiro ocorreu em março. Outros estão 
programados para os dias 13 de maio e 14 de junho. A 
proposta inicial é assumir um compromisso com a região, 
na tentativa de integrar universidades de outras cidades 
do Vale, a exemplo do que ocorre com a UFFS, que 
abrange 396 municípios da Mesorregião Fronteira Mercosul 
(Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste 
do Rio Grande do Sul)

l Conclusão: este estudo também deve ficar pronto até final 
de junho

Congresso Nacional

Sendo aprovada pelo MEC, a proposta 
precisará ser votada no Congresso Nacional

Presidência da República

Aprovada, a proposta da criação da 
Universidade Federal do Vale do Itajaí 
(UFVI) ainda precisará ser sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff
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A Furb está elaborando três estudos necessários para que a Universidade Federal do Vale do Itajaí (UFVI) seja criada. Eles formarão um só projeto, que será 
entregue ao Ministério da Educação para análise e aprovação. Confira:

A TRAJETóRiA


