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Junho 

l A presidente Dilma Rousseff 
participa da entrega de casas em 
Blumenau, onde diz desconhecer 
projeto de federalização da Furb

Agosto

l O reitor da Furb, João Natel, posta 
no Twitter que o MEC confirmou uma 
universidade federal em Blumenau

l O Movimento Sou Pela Furb 
Federal, criado via Facebook, 
promove passeatas no Centro de 
Blumenau e reúne milhares de 
pessoas

l A presidente anuncia a criação de 
um campus da UFSC em Blumenau. 
No mesmo dia, lideranças políticas 
negociam que o campus possa surgir 
a partir da Furb

Outubro

l UFSC apresenta proposta de fusão 
em Blumenau, sugerindo cursos com 
incorporação gradativa. A expectativa 
era de que ensino gratuito 
começasse no segundo semestre de 
2012. Furb pede prazo para analisar 
sugestão

Dezembro

l UFSC protocola no MEC 
proposta que prevê 10 cursos com 
incorporação gradativa a partir do 
segundo semestre de 2012 e 6,3 mil 
vagas até 2020

2012

Fevereiro

l Proposta apresentada gera 
descontentamento entre lideranças 
do Comitê Pró-Federalização da 
Furb e do Movimento Sou Pela Furb 
Federal porque o texto não fala em 
cessão de professores, alunos e 
patrimônio

l A Furb apresenta modelo de 
tutoria, que descarta implantação do 
campus da UFSC

Julho

l Sem chegar a acordo, Furb e UFSC 
recorrem ao MEC para definir um 
melhor modelo para federalização. 
Ministério pede prazo de uma 
semana, mas não cumpre prazo 
alegando dificuldades com a greve 
dos servidores

Agosto 

l MEC autoriza parceria entre 
Furb e UFSC com base no termo 
de cooperação. O documento é 
desconhecido pela comunidade 
acadêmica blumenauense

l  O MEC alerta a UFSC sobre 
a possibilidade da verba de R$ 
16 milhões ser perdida caso a 
universidade não seja criada em 
Blumenau até o fim do ano

l O coordenador do Fórum 
Parlamentar Catarinense, deputado 
federal Décio Lima (PT), apresenta 
um ofício pedindo a transferência da 
verba para UFSC com o objetivo de 
evitar a perda do recurso

Setembro 

l Chega às mãos do Comitê Pró-
Federalização da Furb um termo de 
cooperação temporário entre as duas 
instituições. O comitê repudia 

Novembro 

l Reitor da Furb, João Natel, diz que 
está disposto a procurar o MEC 
para ter uma definição sobre a 
federalização 

l Reitora da UFSC, Roselane Neckel 
afirma que campus será instalado 
em Blumenau com ou sem auxílio da 
instituição blumenauense

ENTENDA O CASO


