
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC  
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE  
 
PROCESSO UDSC Nº 681/016  
ORIGEM: Departamento de Engenharia Mecânica - CCT  
INTERESSADO: Prof Wilson Torres  
ASSUNTO: Ampliação de carga horária de 20 para 40 horas semanais.  
 
HISTÓRICO:  
 
Em 16/03/01, o Prof. Wilson Torrens encaminha requerimento ao Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, solicitando 
ampliação de carga horária;  
Em 16/04/01, o Prof. Guilherme Verran, chefe do DEM, devolve o requerimento ao Prof Wilson Torrens;  
Em 23/04/01, o Prof. Wilson Torrens encaminha recurso ao Conselho de Centro do CCT.  
Em 27/04/01, o Prof Nelson Álvares Trigo, relator no Conselho de Centro do CCT, retoma o processo ao Departamento para 
análise e julgamento da solicitação;  
Em 21/05/01, o Prof. Walter Zapata solicita vistas ao processo na reunião do Concecct;  
Em 18/07/01, o Prof. Walter Zapata, em análise ao pedido de vistas, apresenta parecer contrário a ampliação da carga horária;  
Em 26/06/01, o parecer do Prof. Walter Zapata e aprovado por maioria na reunião departamental;  
Em 16/08/01, o relator do processo no Concecct, Prof Nelson Trigo, baixa o processo em diligencia;  
Em 04/09/01, o chefe do DEM atende a diligência;  
Em 22/10/01, o relator do processo no Concecct, Prof. Nelson Trigo, apresenta parecer favorável a ampliação da carga horária e 
é aprovado por maioria;  
Em 09/05/02, o processo e encaminhado a Coordenação de Capacitação e Movimentação Docente para instrução técnica;  
Em 04/06/02, o Presidente do CONSEPE designa esta relatora;  
Em 10/06/02, o processo e diligenciado ao CCT;  
Em 21/06/02, o CCT atende a diligência.  
 
ANÁLISE: Conforme a resolução CONSEPE nº 001/2001, que regulamenta o processo de ampliação do regime de trabalho dos 
ocupantes de cargo de provimento efetivo do Grupo Magistério Superior da UDESC, no Art. 3°, § 1º, I, O professor com titulação 
de especialista, deverá apresentar justificativa circunstanciada, a qual está apresentada a folha 30 deste processo. Todos os 
outros itens desta resolução foram contemplados, sendo que o professor já estaria alocando, de forma temporária, 40 horas na 
sua planilha individual de trabalho. A necessidade de ampliação deve-se principalmente a não necessidade de contratação de 
outro professor efetivo para a área de fabricação, já que o Prof. Wilson Torrens possui, em seu currículo, qualificações para tal 
área.  
 
VOTO:  
Pelo exposto, sou de parecer favorável ao pedido de ampliação de carga horária do Prof Wilson Torrens, a partir de agosto de 
2002. 
 
 
Profa. Sandra Regina Rech 
Relatora 
 
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 
 


