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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda inicia a reunião expondo os dados coletados no questionário feito pelo CAMBLU. Os dados estão disponíveis 
em: https://docs.google.com/presentation/d/1tOSpEtuoLV_r-mFJE4fsK3xA5aH3LwljACNM3OuXYEk/edit?usp=sharing   

Lucimara nega que os documentos não são analisados em sua totalidade, como alguns alunos relataram. Cita o 
exemplo de alguns “testes”, como figurinhas em cada página do documento. 

Lucimara relata que a CAE teve que lidar com situações de forje de documentos por parte dos acadêmicos, 
principalmente em se tratando da Medicina, na qual muitos alunos possuem renda atrelada a negócios próprios. Ela 
cita o caso de um grupo de WhatsApp no qual os alunos da área da saúde, incluindo da Medicina, trocavam dicas sobre 
como burlar e forjar documentações  

A CAE foi pressionada pelo governo estadual, e por isso foi mais rígida em relação aos documentos nesse semestre, 
o que justifica o porquê da diferença entre o semestre passado e o atual. 

Lucimara esclarece que os critérios de Índice de Carência são definidos por lei, pela secretaria estadual de educação. 
Cada elemento é colocado em uma fórmula matemática, para que não haja manipulação. A fórmula está disponível em 
sites do governo, e pode ser acessado por todos. O cálculo é feito por um sistema. Até 2019, as universidades tinham 
autonomia para adequar essa fórmula, porém o processo mudou, e para alterar os critérios, seria necessário alterar 
toda a lei que rege o UNIEDU. 
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Jaime esclarece que o dinheiro do UNIEDU não é da FURB, todo o dinheiro que não é dado aos acadêmicos volta ao 
governo federal. Por isso, a universidade tem obrigação de divulgar as bolsas, para que mais alunos sejam 
contemplados e mais dinheiro seja aplicado na universidade. Lucimara afirma que no ano passado, houve 1800 
inscrições, enquanto nesse ano houve mais de 3000, quase o dobro. Também no ano passado, a faculdade recebeu 
aportes no primeiro e segundo semestre, por isso todos os alunos que se inscreveram foram contemplados, e mesmo 
assim mais de 1 milhão de reais foram devolvidos para o governo estadual. Nesse ano, a sede pediu que as 
universidades salvem recursos para o segundo semestre, já que teoricamente todo o recurso já foi disponibilizado para 
o ano todo no primeiro semestre (Total 26 milhões para o ano todo). A universidade usa esse recurso para conceder 
bolsas no primeiro semestre e manter essas bolsas para o segundo. A CAE opera simulações de concessão, nas quais 
eles buscam contemplar o maior numero de alunos possível com uma porcentagem justa de bolsa para cada faixa de 
IC. Caso haja mais um aporte para o segundo semestre, as bolsas serão recalculadas, mas não há previsão que isso 
aconteça. 

Em relação aos ICs, Lucimara afirma que não houve uma mudança significativa das médias. O que ocorreu foi que 
mais pessoas se inscreveram, o que aumentou o número de estudantes entre as faixas de cada IC. Cada IC deve ser 
contemplado com a mesma porcentagem de bolsa, então mais pessoas tiveram que ser contempladas com o mesmo 
percentual, o que também afetou a distribuição. 

O número de matrículas na FURB aumentou após a pandemia, o que também aumento o número de inscritos. Além 
do aumento de inscritos, as rendas também diminuíram devido a recessão econômica, o que também impacta nos ICs 
e distribuição de bolsas. O reajuste da mensalidade também teve papel nessa distribuição – como as mensalidades 
aumentaram, a mesma porcentagem de bolsa significava uma bolsa com valor maior. Lucimara coloca que cerca de 
1700 alunos foram contemplados nos dois semestres do ano passado, enquanto apenas em 2022.1 mais de 1800 
alunos foram contemplados. Ou seja, mais alunos foram contemplados, com percentuais menores. 

A respeito das datas de concessão, a CAE optou por não fazer as concessões na primeira data porque o sistema usava 
de base os percentuais do semestre passado. Com base nesses percentuais, pouquíssimos alunos seriam 
contemplados, o que inclusive causou problemas em outras universidades. A CAE escolheu esperar que esse erro no 
sistema fosse arrumado. Além disso, o primeiro período de inscrições coincide com o período de matrículas, logo 
conceder tudo no primeiro período acarretaria muitos estudantes ainda em processo de matrícula não sendo 
contemplados. Lucimara afirma que nas últimas 4h do último dia de inscrição, 699 alunos se inscreveram. 

No dia seguinte à divulgação das bolsas, a CAE se reuniu com a reitoria para discutir alternativas para os alunos. Um 
desses recursos é o CREDIFURB: foi ampliado o número de vagas para os cursos com maior demanda (Medicina, 
Medicina veterinária, odontologia e enfermagem). No caso da Medicina, não foram abertas novas vagas no 
CREDIFURB, mas 3 vagas de financiamento foram abertas via CREDUC, de iniciativa municipal e com edital mais 
criterioso. Com as demais 13 vagas no CREDIFURB, a Medicina fica com 16 vagas para financiamento. Para os demais 
alunos, há um plano de negociação financeira, a CAE instrui esses alunos a procurar atendimento individualizado com 
eles. A FURB está em processo de transferência de bancos, a partir de agora, a universidade será representada pelo 
Santander, que possivelmente oferecerá taxa de juros mais atrativas para os alunos. Isso deve estar disponível em 
aproximadamente um mês. 

O CAMBLU questiona se a FURB realiza alguma ação na perspectiva de mostrar ao governo o número de alunos que 
necessitam de bolsas e que não receberam, na perspectiva de aumentar o auxílio financeiro para os alunos. A FURB 
nega essa ação. O CAMBLU informar que vai buscar esse caminho e pressionar o governo estadual para fazer um 
novo aporte para o ensino superior. A CAE concorda e apoia a ideia. Além disso, podemos atuar para estimular os 
estudantes a se inscreverem no primeiro período de inscrições, para melhorar a análise da CAE e adiantar os resultados 
preliminares das bolsas, diminuindo a angústia que a espera causa nos alunos. 

O CAMBLU solicita que as informações sejam repassadas pela própria CAE de maneira mais formal aos estudantes. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Júlia Westarb Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 
assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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