






























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC  

Conselho de Administração – CONSAD  

PROCESSO: 19931/2012 

INTERESSADO: PROPPG 

OBJETO: Termo aditivo ao convênio CAPES 073/2007 

HISTÓRICO: 

 
1. Em 14/11/2012, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais – ABRUEM, representada pelo reitor João Carlos Gomes, envia ofício no 

257/2012 para o diretor de Programas e Bolsas da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES salientando a grande 

importância à prorrogação de vigência dos Convênios PROAP-CAPES cujo 

vencimento seria em 31 de dezembro de 2012. A solicitação se consubstanciou nas 

restrições orçamentarias entre outubro a dezembro e pelo fato que a maioria das 

defesas ocorrerem no início do ano. 

2. Em 29/11/2012, o diretor de Programas e Bolsas, representado por Márcio de 

Castro Silva Filho, aceita a solicitação, prorrogando o saldo remanescente até 

29/04/2013. Ademais, revisa todos os convênios, estendendo-as as universidades 

membras da ABRUEM. 

3. Em 03/12/2012 o Setor de Gestão de Recursos Externos – SEGER/PROPLAN 

comunicou via instrumento de comunicação interna no 398/2012 a Coordenadoria 

de Documentação – CDOC/PROPLAN a necessidade de tramitação da assinatura do 

termo aditivo, objeto deste processo. 

4. Em 03/12/2012 a Coordenadoria de Documentação – CDOC/PROPLAN 

encaminhou para ciência e manifestação da PROPPG. A PROPPG se manifestou 

favorável, explicitando o interesse da instituição na prorrogação para manutenção 

dos programas de Pós-graduação. 

5. Em 03/12/2012 a PROPPG encaminha para o Setor de Gestão de Recursos Externos 

– SEGER/PROPLAN.  

6. Em 29/04/2013 o Setor de Gestão de Recursos Externos – SEGER/PROPLAN 

encaminha para a Secretaria dos Conselhos – SECON. 

7. Em 24/06/2013 a Secretaria dos Conselhos – SECON aponta recebimento. 

8. Em 02/07/2012 o presidente deste colegiado designou-me como relator. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE:  

 

Instruiu o presente processo: O termo aditivo simplificado, os ofícios internos de 

trâmites, ofício da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais – ABRUEM, ofício circular da CAPES no 19/2012 e a cópia do diário oficial 

da união com a publicação da prorrogação do convênio. 

Adentrando ao mérito, o objeto dos autos é a prorrogação de convênio no 073/2007. 

Focando no mérito do objeto, consubstancia-se o estudo para a elaboração da 

análise; o decreto federal no 6170/2007, portaria interministerial no 507/2011 e o 

regimento interno CONSAD. Este relator reconhece a importância para a 

Universidade do objeto e percebe o atendimento na legislação vigente. O relator 

também destaca que devido à simplicidade do objeto, em virtude do termo aditivo 

focar apenas na prorrogação do prazo, é hábito das instituições públicas nacionais 

fazer uso da discricionariedade do ordenador primário. Outrora devido à designação, 

este relator, reitera o interesse a Universidade e o comprimento das legislações 

vigentes. 

VOTO DO RELATOR:  

 

Apresento ao colegiado o VOTO favorável à homologação do objeto analisado.  
 

           

 

________________________________________ 

 

Prof. Dr. Oséias Pessoa 

Matrícula 314873-4 

PARECER: 

 

REUNIÃO: 08 de agosto de 2013. 

 
__________________________________________ 

Prof. Msc. Gerson Volney Lagemann 
Pró-reitor de Administração 

Presidente do CONSAD 

 


