
Chapa 1: Competência para Ouvir, 
Experiência para Fazer

Candidato a reitor: Romero Fenili 
Tempo de Furb: 12 anos
Atuação: chefe do Departamento 
de Medicina, é o atual vice-reitor
Candidato a vice-reitor: Marcelo 
Vitorino

Federalização
l Apoiar a criação da federal

l Ter atuação política cada vez mais intensa
l Garantir segurança aos servidores

Situação financeira da Furb
l Manter viabilidade da Furb e honrar as dívidas

Reajuste dos servidores
l Usar a mesma cesta de índices que compõem 

o índice final de reajuste, negociar com 
entidades representativas dos setores

l Avaliar em cada momento qual é a realidade 
da Furb para poder trabalhar esse reajuste e 
atender da melhor forma possível os servidores

Concurso público para professores
l Finalizar os trâmites através de um Termo 

de Ajustamento de Condutas que exige um 
concurso público em até dois anos

Hospital Universitário
l Ampliar negociações com os governos federal, 

estadual e municipal
l Trabalhar para abri-lo o mais rápido possível

Prioridades
l Valorizar as pessoas
l Aumentar a qualidade na graduação
l Realizar políticas de pesquisa, extensão e  

de pessoas na Furb
l Apoiar a Furb federal
l Manter a viabilidade financeira da 

instituição

Chapa 2: Furb Pública, Democrática e 
Humana

Candidato a reitor: Valmor 
Schiochet
Tempo de Furb: 23 anos
Atuação: diretor de centro, 
coordenador do Comitê Pró-
federalização
Candidato a vice-reitor: Ralf 
Marcos Ehmke

Federalização 
l Preparar a Furb para ter capacidade política de 

articular ações junto ao governo federal
l Avançar com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e o plano político-pedagógico
l Entregar os estudos sobre a viabilidade 

orçamentária e sobre a proposta jurídica

Situação financeira
l Reduzir a folha de pagamento
l Revisar contratos
l Criar estratégia de busca de recursos

Reajuste dos servidores
l Assegurar os direitos dos servidores
l Criar um ambiente de universidade adequado
l Repor as perdas salariais

Concurso público
l Constituir quadro de vagas pensando no futuro

Hospital Universitário
l Caberá ao governo estadual implantar em 

parceria com a universidade

Prioridades
l Tornar a gestão mais transparente
l Garantir ensino de qualidade aos estudantes
l Criar ações para envolver a universidade com a 

comunidade regional e com políticas nacionais
l Aumentar a participação dos estudantes
l Lutar pela Furb Federal

Chapa 3:  Mais Furb

Candidato a reitor: João Natel
Tempo de Furb: 15 anos
Atuação: chefe do Departamento 
de Medicina, membro do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Candidata a vice-reitora: 
Griseldes Boos

Federalização
l Criar a Universidade Federal do Vale do Itajaí
l Aprofundar as discussões a respeito

Situação financeira
l Melhorar os processos administrativos
l Racionalizar custos
l Alavancar a potencialidade nas áreas de 

pesquisa e extensão para conseguir recursos
l Criar ações para equilibrar as contas

Reajuste salarial
l Trabalhar para repor as perdas salariais

Concurso público
l Possibilitar um concurso público e criar um 

quadro permanente de professores
l Os temporários só seriam contratados em 

casos específicos, como afastamento de titular

Hospital Universitário
l Tornar-lo um hospital regional de emergência 

para atender a Região Norte e o Médio Vale
l Buscar parceria junto ao governo do Estado

Prioridades:
l Melhorar o diálogo entre todos os setores
l Focar em atividades para a excelência 

acadêmica no ensino, pesquisa e extensão
l Criar políticas para qualidade de vida
l Definir metas para cada curso ou departamento
l Reestabelecer a importância da Furb no 

cenário regional


