Pauta da reunião ordinária do CONSEPE de
11 de abril de 2017, com início às 13 horas
1. PROCESSO Nº 21763/2015; origem: UDESC/CERES/ARU - Departamento de Arquitetura e
Urbanismo; interessado: Alberto Lohmann; assunto: Proposta de reforma curricular do Curso de
Arquitetura e Urbanismo do CERES/UDESC; relator conselheiro Mário César Barreto Moraes.
Vista ao conselheiro Nílson Ribeiro Modro na sessão de 01.11.2016. Vista ao conselheiro
Aleksander Sade Paterno na sessão de 22.02.2017.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Adiado da sessão de 14.09.2016 em razão de diligência solicitada pelo relator inicial. Vista ao
conselheiro Nílson Ribeiro Modro na sessão de 01.11.2016. Vista ao conselheiro Aleksander Sade
Paterno na sessão de 22.02.2017.
Parecer do relator de vista 2 (recebido em 06/04/2017, às 19h11min, disponibilizado em
07/04/2017 às 13h30min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-21763-2015parecer-relator-vista-2.pdf
2. PROCESSO Nº 18132/2016; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduacão; interessado: UDESC; assunto: Solicitação de alteração, no que se refere a § 3º do
Art. 19 da Resolução 029/2009 CONSUNI; relator conselheiro Everton Luis P. Lorenzi Cancellier.
Vista ao conselheiro Alexandre Magno de Paula Dias na sessão de 22.02.2017.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/22-02-2017/propostas/Proc-18132-2016.pdf
Parecer do relator inicial (recebido em 20/02/2017, às 18h01min, disponibilizado às 18h10min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/22-02-2017/propostas/Proc-18132-2016parecer-relator.pdf
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator de vista: 04.04.2017
Data limite para o relator de vista disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
Parecer do relator de vista (recebido em 07/04/2017, às 15h59min, disponibilizado no mesmo dia
às 17h20min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-18132-2016parecer-relator-vista.pdf
3. PROCESSO Nº 21066/2016; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduacão; interessado: Antonio Carlos Vargas Sant’Anna; assunto: Solicita alteração do
Calendário Acadêmico 2017, no tocante a atividades relacionadas à pós-graduação, devido ao
período de recesso promulgado pelo Governador e também para atender exigência da LDB de
200 dias de período letivo (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 12/12/2016 através da
Resolução nº 50/2016-CONSEPE); relator conselheiro Rafael Rosa Hagemeyer. Vista ao
conselheiro Mário César Barreto Moraes na sessão de 22.02.2017.
Parecer do relator de vista:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/proc-21066-2016parecer-relator-vista.pdf
4. PROCESSO Nº 4127/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de
Ensino; assunto: solicitação (proposta de alteração da Resolução n° 001/2001 – CONSEPE, que
Regulamenta a ampliação da carga horária para professores efetivos); relator conselheiro David
Daniel e Silva.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Adiado da sessão de 28.07.2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. Adiado das
sessões de 14.09.2016, 01.11.2016 e 22.02.2017 em razão de continuar em diligência.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2016/28-07-2016/propostas/proc-4127-2016proposta-processo.pdf
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis, SC
Cep: 88035-001 – Fone (48) 3664 8000 – www.udesc.br

Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 04.04.2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
5. PROCESSO Nº 1066/2016; origem: UDESC/CEAVI/ES - Departamento de Engenharia Sanitária;
interessado: Rogério Simões; assunto: Extinção do curso de Engenharia Sanitária e criação do
curso de Engenharia Civil da UDESC/Ibirama (substituição de um curso pelo outro); relator
conselheiro Cleuzir da Luz.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Adiado da sessão de 14.09.2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. Adiado das
sessões de 01.11.2016 e 22.02.2017 em razão de continuar em diligência.
6. PROCESSO Nº 15429/2016; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação
Interinstitucional e Internacional; interessado: Amauri Bogo; assunto: Alteração do artigo 18 e
artigo 20 da Resolução 006/2015-CONSEPE, referente a mobilidade externa de alunos somente
para IES estrangeiras conveniadas; relator conselheiro Celso João Carminati.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Distribuído em 04.10.2016 à conselheira Geovana M. Lunardi Mendes para relato na reunião de
01.11.2016. Adiado da sessão de 01.11.2016 em razão da ausência da relatora à sessão. Adiado
da sessão de 22.02.2017 em razão da conselheira Geovana M. Lunardi Mendes ter deixado o
Conselho em 15.02.2017 e não ter havido prazo legal para redistribuição. Redistribuído em
09.03.2017 ao conselheiro Celso João Carminati para relato na sessão de 11.04.2017.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2016/01-11-2016/propostas/Proc-15429-2016proposta-processo.pdf
Data limite para apresentação de emendas (DVS) à relatora: 04.04.2017
Data limite para a relatora disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
7. PROCESSO Nº 16152/2016; origem: UDESC/CAV/SECEPG - Secretaria de Ensino de PósGraduação; interessado: Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho; assunto: Solicita alteração do
Projeto Político Pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - CAV/UDESC;
relator conselheiro Pedro Bertemes Filho.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Adiado da sessão de 01.11.2016 em razão do suplente ter substituído o titular mas não ter
recebido do mesmo o processo para relato. Adiado da sessão de 22.02.2017, em razão do relator
não estar com o processo e desconhecer que o mesmo lhe havia sido distribuído para relato.
8. PROCESSO Nº 12204/2016; origem: UDESC/CEART; interessado: Maria Cristina da Rosa
Fonseca da Silva; assunto: Solicitação de alteração de matriz curricular e alteração de projeto de
curso de Doutorado em Artes Visuais; relator conselheiro Celso João Carminati.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Distribuído em 21.12.2016 à conselheira Geovana M. Lunardi Mendes para relato na reunião de
22.02.2017. Adiado da sessão de 22.02.2017 em razão da conselheira Geovana M. Lunardi
Mendes ter deixado o Conselho em 15.02.2017 e não ter havido prazo legal para redistribuição.
Redistribuído em 10.03.2017 ao conselheiro Celso João Carminati para relato na sessão de
11.04.2017.
9. PROCESSO Nº 21117/2016; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado:
UDESC; assunto: Exposição de motivos (solicita alteração da Resolução nº 37/2016-CONSEPE,
que “Regulamenta o ingresso aos cursos de graduação da UDESC, nas modalidades:
Transferência Interna, Transferência Externa, Reingresso após Abandono, Retorno ao Portador de
Diploma de Graduação e Retorno para nova habilitação ou nova formação (licenciatura ou
bacharelado) no mesmo curso para concluintes da UDESC; relatora conselheira Maria Helena
Kraeski.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
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Adiado da sessão de 22.02.2017 em razão do suplente ter substituído a titular mas não ter
recebido da mesma o processo com o respectivo parecer.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/22-02-2017/propostas/Proc-21117-2016.pdf
Data limite para apresentação de emendas (DVS) à relatora: 04.04.2017
Data limite para a relatora disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
10. PROCESSO Nº 17311/2016; origem: UDESC/CAV/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pósgraduação; interessado: Alvaro Luiz Mafra; assunto: Nova matriz curricular e alteração do projeto
do curso de mestrado/doutorado em Ciência do Solo; relator conselheiro Cleuzir da Luz.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Adiado da sessão de 22.02.2017 em razão da ausência do relator à sessão.
11. PROCESSO Nº 21536/2016; origem: UDESC/CEPLAN/TI – Departamento de Tecnologia
Industrial; interessado: Alexandre Borges Fagundes; assunto: Alteração do Projeto do Programa
de Pós-Graduação stricto sensu em nível de Mestrado em Engenharia e Gestão da Inovação
(PPGInova); relatora conselheira Isabel Cristina da Cunha.
Parecer da relatora (recebido em 09/04/2017, às 19h42min, disponibilizado em 10/04/2017 às
13h35min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-21536-2016parecer-relatora.pdf
12. PROCESSO Nº 2237/2017; origem: UDESC/REIT-PROEN – Pró-Reitoria de Ensino; interessado:
UDESC; assunto: Solicita alteração da Resolução nº 015/2016-CONSEPE, que normatiza a
realização de Processo Seletivo para Admissão de Professor Substituto na UDESC; relator
conselheiro Ubirajara Maciel da Costa.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-2237-2017.pdf
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 04.04.2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
Parecer do relator (recebido em 07/04/2017, às 8h21min, disponibilizado em 07/04/2017 às
13h30min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-2237-2017parecer-relator.pdf
13. PROCESSO Nº 3253/2017; origem: UDESC/REIT-PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; interessado: UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 010/2012CONSEPE, que dispõe sobre a estrutura e funcionamento dos cursos de pós-graduação lato
sensu da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relatora conselheira
Vera Márcia Marques Santos.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-3253-2017.pdf
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 04.04.2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
Parecer da relatora (recebido em 07/04/2017, às 17h26min, disponibilizado no mesmo dia às
17h35min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-3253-2017parecer-relatora.pdf
14. PROCESSO Nº 3016/2017; origem: UDESC/REIT-PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação PROPPG, solicita inclusão do inciso XXVI ao artigo 25 da Resolução nº 029/2009 - CONSUNI que
estabelece normas para a ocupação docente na UDESC, alterado pela Resolução nº 070/2015 CONSUNI; relatora conselheira Vera Márcia Marques Santos.
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Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-3016-2017.pdf
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 04.04.2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
Parecer da relatora (recebido em 07/04/2017, às 17h26min, disponibilizado no mesmo dia às
17h35min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-3016-2017parecer-relatora.pdf
15. PROCESSO Nº 3027/2017; origem: UDESC/REIT-PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPPG
solicita alteração da RESOLUÇÃO Nº 280/2006 - CONSUNI que dispõe sobre o Programa de
Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação - PROMOP, da UDESC; relator conselheiro Éverton Luís
P. Lorenzi Cancellier.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-3027-2017.pdf
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 04.04.2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
Parecer do relator (recebido em 07/04/2017, às 18h37min, disponibilizado no mesmo dia às
18h50min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-3027-2017parecer-relator.pdf
16. PROCESSO Nº 3104/2017; origem: UDESC/REIT/CIRD – Coordenadoria de Informação e
Registro Docente; interessado: UDESC; assunto: Calendário Acadêmico (alteração); relator
conselheiro Fernando Pozzobon.
17. PROCESSO Nº 1837/2017; origem: UDESC/REIT-PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; interessado: UDESC; assunto: Solicita Parecer Minuta de Resolução referente à
revalidação de diplomas de cursos de graduação e reconhecimento de diplomas de pósgraduação stricto sensu (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 13.03.2017, através da
Resolução nº 14/2017-CONSEPE); relator conselheiro Éverton Luís P. Lorenzi Cancellier.
Data limite para apresentação de emendas (DVS) à relatora: 04.04.2017
Data limite para a relatora disponibilizar o parecer: 07.04.2017, até as 19h
Parecer do relator (recebido em 07/04/2017, às 18h37min, disponibilizado no mesmo dia às
18h50min):
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2017/11-04-2017/propostas/Proc-1837-2017parecer-relator.pdf
18. PROCESSO Nº 2543/2017; origem: UDESC/CEART-AC – Departamento de Artes Cênicas;
interessado: Daiane Dordete Steckert Jacobs; assunto: Alteração do PIQD do Depto de Artes
Cênicas; relator conselheiro Francisco Rosa Neto.
Florianópolis, 29 de março de 2017.
Prof. Antonio Carlos Vargas Sant’Anna
Presidente do CONSEPE
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