
Processo - UDESC 668/010 
 
Interessado - ESAG/UDESC 
 
Assunto - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE - DR. RENATO DE MELLO 
 
HISTÓRICO 
 

 Em 13/11/2001 o chefe de departamento de Métodos Quantitativos e da Produção encaminha para 
analise o pedido, junto ao colegiado e recebe parecer favorável no mesmo dia. 

 Em 14/11/2001 é encaminhado ao diretor geral o pedido da contratação. 

 Em 27/11/2001 o pedido é aprovado “ad referendum” pelo diretor do centro. 

 Em 27/11/2001 o diretor da ESAG solicita ao Magnífico Reitor a Contratação do referido professor, 
a qual é aprovada “ad referendum” ao CONSEPE. 

 Em 17/12/2001 é juntada ao processo a instrução técnica feita pela PROEN. 

 Em 18/02/2002 este relator é designado para fazer análise e dar parecer 
 
ANALISE 
O pedido está de acordo com a resolução 047/92 do CONSUNI. 
O professor Renato tem o título de doutor em Ciências Ambientais e Pós-Doutorado em Engenharia de 
Produção. 
Está apresentado junto ao processo o plano de trabalho justificado e, o cronograma de trabalho a ser 
desenvolvido. 
O professor apresenta um perfil que interessa ao curso, é de intensa atuação em sua área e com diversas 
publicações na área de administração. 
O relator da ESAG considera a vinda do professor oportuna e de grande contribuição ao curso de 
administração como um todo (alunos, pesquisa e mestrado). 
 
P ARECER: 
Favorável ao provimento de uma vaga de professor visitante, de 27 de Novembro de 2001 a 26 de 
Novembro de 2003, ao professor Dr. Renato de Mello e o credenciamento nas disciplinas previstas no 
projeto. 
 
Relator : Professor Anselmo Fábio de Moraes 
 
A Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em sessão de 04 de 
março de 2002, acompanhou, por unanimidade, os termos do presente parecer. 
  
Jorge de Oliveira Musse 
Presidente 
  
  
O Plenário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em sessão de 11 de março de 2002, 
aprovou, por unanimidade, a conclusão da Câmara. 
  
Raimundo Zumblick 
Presidente 


