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Pauta da reunião ordinária do CONSEPE de 09 de novembro de 2017 
Local: Plenarinho da Reitoria – Horário: 13 horas 

 
1.  PROCESSO Nº 9892/2017; origem: UDESC/REIT/CIRD - Coordenadoria de Informação e Registro 

Docente; interessado: UDESC; assunto: Propõe a Minuta de Resolução do CONSEPE, que trata do 
Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2018; relator conselheiro Marcos Tadeu Holler. Vista ao cons. 
Fábio Napoleão na sessão de 01.08.2017. Vista ao cons. Mário César Barreto Moraes na sessão de 
20.09.2017. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-9892-2017.pdf 
 

2.  PROCESSO Nº 9823/2017; origem: UDESC/REIT/CEG - Coordenadoria de Ensino de Graduação; 
interessado: UDESC; assunto: Proposta para Revogação das Resoluções nº 025/2006 e 023/2013 - 
CONSEPE e nova normativa que dispõe sobre o valor do crédito, da duração do semestre letivo, da carga 
horária das disciplinas e dos cursos de graduação da UDESC; relatora conselheira Isabel Cristina da 
Cunha. Adiado da sessão de 01.08.2017 em razão da relatora estar em licença-prêmio. Vista à cons. 
Soraia Cristina Tonon da Luz na sessão de 20.09.2017. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/01-08-2017/propostas/Proc-9823-2017.pdf  
Parecer da relatora (recebido em 14.09.2017, às 12h54, disponibilizado às 14h30 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/20-09-2017/propostas/Proc-9823-2017-parecer-
relatora.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) à relatora de vista: 02.11.2017. 
Data limite para a relatora de vista disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h. 
Parecer da relatora de vista (recebido em 07.11.2017, às 12h27, disponibilizado às 14h15 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-9823-2017-parecer-
relatora-vista.pdf 

 
3.  PROCESSO Nº 2257/2017; origem: UDESC/CEFID/SECEG - Secretaria de Ensino de Graduação; 

interessado: Gislaine da Silva de Matos; assunto: Solicitação de dilatação de prazo em 6 semestres para 
conclusão do Curso de Fisioterapia; relatora conselheira Rosana Tagliari Bortolin. Vista à cons. Soraia 
Cristina Tonon da Luz na sessão de 20.09.2017. 
 
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE: 
Distribuído em 14.07.2017 à conselheira Lourdes Maria Puls para relato na sessão de 01.08.2017. Adiado 
da sessão de 01.08.2017 em razão da relatora estar em licença saúde. Transferido à suplente, Rosana 
Tagliari Bortolin, em razão da renúncia da titular, Lourdes Maria Puls, ocorrida em 15.08.2017. Vista à 
cons. Soraia Cristina Tonon da Luz na sessão de 20.09.2017. 
 
Parecer da relatora de vista (recebido em 07.11.2017, às 12h27, disponibilizado às 14h15 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-2257-2017-parecer-
relatora-vista.pdf 
 

4.  PROCESSO Nº 12747/2017; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: UDESC; assunto: Proposta de alteração da resolução 029/2009 CONSUNI para 
incluir concessão de carga horária ao coordenador local de curso de pós-graduação stricto sensu em rede 
ou multicêntrico; relator conselheiro Aleksander Sade Paterno. Vista ao cons. David Daniel e Silva na 
sessão de 20.09.2017. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/20-09-2017/propostas/Proc-12747-2017.pdf 
Parecer do relator (recebido em 15.09.2017, às 19h10, disponibilizado em 18.09.2017 às 13h40): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/20-09-2017/propostas/Proc-12747-2017-parecer-
relator.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator de vista: 02.11.2017. 
Data limite para o relator de vista disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h. 
Parecer do relator de vista (recebido em 07.11.2017, às 17h52; disponibilizado às 17h57 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-12747-2017-parecer-
relator-vista.pdf 
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5.  PROCESSO Nº 3974/2017; origem: UDESC/CERES/EP - Departamento de Engenharia da Pesca; 
interessado: Giovanni Lemos de Mello; assunto: Ajuste curricular (pequena monta) do curríiculo vigente do 
Curso de Engenharia de Pesca; relatora conselheira Carine Vendruscolo. Adiado da sessão de 20.09.2017 
em razão da ausência da relatora à sessão. 
 

6.  PROCESSO Nº 2131/2016; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: UDESC; 
assunto: Solicita alteração no Decreto de Estágio Probatório de Docentes; relator conselheiro Éverton Luís 
P. Lorenzi Cancellier. Adiado da sessão de 01.08.2017 em razão de diligência solicitada pelo relator. 
Adiado da sessão de 20.09.2017 em razão de continuar em diligência. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/01-08-2017/propostas/Proc-2131-2016.pdf  
Parecer do relator (diligência o processo): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/01-08-2017/propostas/Proc-2131-2016-parecer-
relator.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 02.11.2017. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h. 
Parecer da relatora (recebido em 07.11.2017, às 19h06; disponibilizado às 19h30 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-2131-2017-parecer-
relator.pdf 

 
7.  PROCESSO Nº 15529/2017; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: 

UDESC; assunto: Minuta para revogação da Resolução nº 040/2013 - CONSEPE e proposição de novas 
normas para elaboração de projeto pedagógico de criação de cursos de graduação da UDESC; relatora  
conselheira Regina Finck Schambeck. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-15529-2017.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) à relatora: 02.11.2017. 
Data limite para a relatora disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h. 
Parecer da relatora (recebido em 07.11.2017, às 17h52; disponibilizado às 19h do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-15529-2017-parecer-
relatora.pdf 

 
8.  PROCESSO Nº 13830/2017; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: UDESC; assunto: Solicita análise de proposta de modificação da Resolução 
022/2010 - CONSUNI, que dispõe sobre o Programa de Auxílio à Participação em Eventos, da UDESC - 
PROEVEN; relator conselheiro Cleuzir da Luz. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-13830-2017.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 02.11.2017. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h 

 
9.  PROCESSO Nº 15747/2017; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: 

UDESC; assunto: Minuta de Resolução que aprova normas para a reforma e ajuste curricular - revoga a 
Resolução nº 041/2013 - CONSEPE; relator conselheiro Daniel Fabian Bettú. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-15747-2017.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 02.11.2017. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h 
Parecer do relator (recebido em 06.11.2017, às 19h31; disponibilizado em 07.11.2017, às 14h15): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-15747-2017-parecer-
relator.pdf 

 
10.  PROCESSO Nº 15454/2017; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG solicita  
alteração da Resolução nº 010/2012-CONSEPE que dispõe sobre a estrutura e funcionamento dos cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu da UDESC; relator  conselheiro Éverton Luís Pelizaro Lorenzi Cancellier. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-15454-2017.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 02.11.2017. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h 
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11.  PROCESSO Nº 15807/2017; origem: UDESC/REIT/COMODO - Coordenadoria de Movimentação 
Docente; interessado: UDESC; assunto: Alteração na Resolução 015/2006 CONSEPE que normatiza a 
realização de Processo Seletivo para admissão de Professor Substituto na UDESC; relatora conselheira 
Mere Érika Saito. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-15807-2017.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) à relatora: 02.11.2017. 
Data limite para a relatora disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h 

 
12.  PROCESSO Nº 20433/2016; origem: UDESC/CEPLAN/SI - Departamento de Sistemas de Informação; 

interessado: Leandro Correa Pykosz; assunto: Reforma Curricular do curso de Bacharelado em Sistemas 
de Informação; relator conselheiro Daniel Fabian Bettú. 

 
13.  PROCESSO Nº 14009/2016; origem: UDESC/CEAD - Centro de Educação a Distância; interessado: David 

Daniel e Silva; assunto: Proposta de criação de departamento no CEAD/UDESC: Departamento de 
Educação Científica e Tecnológica – DECT; relator conselheiro Délcio Pereira. 
Parecer do relator (recebido em 07.11.2017, às 2h44; disponibilizado às 14h15 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-14009-2016-parecer-
relator.pdf 

 
14.  PROCESSO Nº 13167/2017; origem: UDESC/CEAD/DG - Direção Geral; interessado: David Daniel e 

Silva; assunto: Alteração Resolução nº 020/2015/CONSUNI; relator  conselheiro Délcio Pereira. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-13167-2017.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 02.11.2017. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h 
Parecer do relator (recebido em 07.11.2017, às 2h44; disponibilizado às 14h15 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-13167-2017-parecer-
relator.pdf 

 
15.  PROCESSO Nº 6408/2017; origem: UDESC/CERES/EP - Departamento de Engenharia de Pesca; 

interessado: Giovanni Lemos de Mello; assunto: Solicitação de homologação  da alteração do nome do 
Departamento de Engenharia de Pesca; relatora conselheira Rosana Tagliari Bortolin. 

 
16.  PROCESSO Nº 7325/2017; origem: UDESC/REIT/CDH - Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; 

interessado: André Ferreira de Moura; assunto: Solicita ressarcimento pelo não cumprimento até o 
momento dos itens "d", "e", "f" e "g" da segunda cláusula do termo de compromisso (anexo I da Resolução 
056/2010 Consuni) de afastamento para capacitação; relatora conselheira Mere Érika Saito. 

 
17.  PROCESSO Nº 13644/2017; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação Interinstitucional e 

Internacional; interessado: Amauri Bogo; assunto: Parecer sobre retorno antecipado aluna PROME - 
CEFID Edital 2017.1; relatora  conselheira Isabel Cristina da Cunha. 

 
18.  PROCESSO Nº 13502/2017; origem: UDESC/FAED/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-graduação; 

interessado: Ademilde Silveira Sartori; assunto: Correção de digitação no Projeto Pedagógico do PPGE; 
relator conselheiro Antonio Carlos Vargas Sant’Anna. 
 

19.  PROCESSO Nº 12595/2017; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; 
assunto: Solicita alteração da Resolução nº 032/2017 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 
11/09/2017 através da Resolução nº 35/2017-CONSEPE); relator conselheiro Délcio Pereira. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-12595-2017.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 02.11.2017. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.11.2017, até 19h 
Parecer do relator (recebido em 06.11.2017, às 19h31; disponibilizado em 07.11.2017, às 14h15): 
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/09-11-2017/propostas/Proc-12595-2017-parecer-
relator.pdf 
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20.  PROCESSO Nº 2240/2017; origem: UDESC/CEAVI/ESO - Departamento de Engenharia de Software; 
interessado: Márcio José Manteu; assunto: Aprovação do relatório final do curso de especialização em 
Engenharia de Software ( terceira edição); relator conselheiro José dos Passos Fernandes. 
 
Florianópolis, 30 de outubro de 2017. 
 
Prof. Antonio Carlos Vargas Sant’Anna - Presidente do CONSEPE 


