
I - Processo n° 612/014 UDESC  
 
II - Origem: Centros de Artes -CEART  
 
III - Interessado: Professor Doutor Luiz Gonzaga Mattos Monteiro  
 
IV - Assunto: Transferência de Centro.  
 
V - Histórico:  
Em 25/09/2001 O Diretor Geral da ESAG, Professor Amiltom Giacomo Tomasi, encaminhada 
ao Magnífico Reitor da UDESC Professor Raimundo Zumblick, o Oficio DG/ESAG nº 148/01 
consultando da viabilidade da transferência do Professor Luiz Gonzaga Mattos Monteiro, do 
quadro de docentes do Ceart para ESAG;  
Em 28/09/2001 o Magnífico Reitor da UDESC encaminha o processo a Direção do CEART;  
Em 08/10/2001 a Diretora Geral do CEART, Professora Albertina Pereira Medeiros encaminha 
o processo a chefe de Departamento, Professora Dagmar Von Linsigen, para discussão e 
manifestação do assunto no Departamento.  
Em 17/10/2001 o relator Professor Pedro Martins da seu voto Favorável a transferência do 
Professor Luiz Gonzaga, com parecer da abertura imediata de Concurso Publico para a sua 
substituição;  
Em 18/10/2001 o parecer e voto do relator Professor Pedro Martins e aprovado em reunião do 
Departamento de Ciências Humanas e assinado pelo chefe do Departamento Professora 
Dagmar Ursula Schneider Von Linsigen;  
Em 19/10/2001 a Diretora de Ensino do CEART, professora Sandra Rech encaminha o 
processo ao Professor Sergio Freitas para analise e parecer a serem apresentados na reunião 
do Conselho de Centro;  
Em 26/10/2001 o relator Professor Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas, questiona a transferência 
devido a necessidade de abertura imediata de Concurso Publico, fato que "fugiria das alçadas 
desse Conselho de Centro" seu parecer e para que o processo seja antes encaminhado para 
as devidas instancias  da Universidade;  
Em 07/11/2001 a Diretora Assistente de Ensino Professora Sandra Regina Rech encaminha o 
Ofício DAE 138/2001 ao Ilustríssimo Senhor professor Antonio Waldimir Leopoldino da Silva, 
Pró-Reitor de Ensino -PROEN, solicitando manifestação sobre a solicitação de transferência do 
Professor Dr. Luiz Gonzaga Mattos Monteiro e possível substituição deste Professor através de 
abertura imediata de Concurso Publico;  
Em 21/11/2001 o Pró-Reitor de Ensino encaminha o processo para instrução técnica;  
Em 28/11/2001 é devolvido ao Pró-Reitor de Ensino, e, na mesma data e enviado ao Professor 
Luiz Gonzaga Monteiro para que se manifeste;  
Em 13/12/2001 o Professor Luiz Gonzaga Monteiro se manifesta respondendo a diligência;  
Em 14/12/2001 o processo é devolvido a Pró-Reitoria de Ensino;  
Em 17/12/2001 o processo é remetido ao Departamento de Estudos Administrativos e 
Gerenciais -DESAG, manifestando-se favorável ao pleito de transferência do solicitante;  
Em 25/04/2002 e devolvido a Pró-Reitoria de Ensino devidamente diligenciado nas esferas 
colegiadas e administrativas da ESAG;  
Em 30/04/2002 e devolvido a Coordenadoria de Capacitação e Movimentação Docente para 
reanalisar a questão. Na mesma data, a setor considera que as questões levantadas e 
diligenciadas foram devidamente atendidas;  
Em 04/06/2002 e designado este Relator.  
 
VI - ANÁLISE: Após amplamente historiado e tendo idêntica morosidade no tramite devido ao 
grande número de diligencias a que o processo foi submetido percebe-se claramente que o 
Professor Luiz Gonzaga Mattos Monteiro mantém grande interesse em ser transferido para a 
ESAG, haja vista, que já desempenha parte de duas atividades docentes naquele Centro com 
bom nível de aceitação pela comunidade acadêmica e aparente satisfação docente 
profissional.  
 
É notório nos autos que o CEART não se opõe a situação em questão desde que o docente 
seja substituído por outro docente que satisfaça as necessidades do CEART no mesmo nível 



do que se transfere.  
 
Observa-se, bastante claro que a ESAG também continua tendo interesse na transferência do 
requerente para o Departamento de Estudos Administrativos e Gerenciais - DESAG, por 
considerar que o docente contribuirá significativamente no Programa de Mestrado assumindo 
áreas de conhecimento, disciplinas em descoberto e fundamentais aos interesses; do Centro e 
dos acadêmicos que o freqüentam.  
 
Finalmente, é nosso entendimento, que todas as partes envolvidas concordam que 
efetivamente se oficialize a transferência do professor Luiz Gonzaga Mattos Monteiro do 
Departamento de Ciências Humanas do CEART para o Departamento de Estudos 
Administrativos e Gerencias da ESAG.  
 
VII - VOTO: Face ao exposto somos favoráveis a aprovação da solicitação de transferência do 
professor Luiz Gonzaga Mattos Monteiro do CEART para a ESAG lotando-o no Departamento 
de Estudos Administrativos e Gerenciais, objeto do processo em tela.  
 
Florianópolis, 17 de junho de 2002  
 
 
 
Claudio H. Willemann - Relator 
 
A Câmara de Ensino, em sessão de 24 de junho de 2002, acompanhou, por unanimidade, os 
termos do presente parecer. 
  
  
Professor José Carlos Cechinel 
           Presidente 
  
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em sessão de 24 de junho de 2002, 
aprovou, por unanimidade, o parecer acima exarado. 
  
  
Professor José Carlos Cechinel 
           Presidente 
 


