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CONVOCAÇÃO 

 
De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI e com 
base na Resolução nº 14/2020-CONSUNI, que regulamentou a realização de reuniões por meio de solução 
tecnológica que permite a participação remota dos conselheiros de locais externos à Universidade, 
dispensando a presença física dos mesmos nas salas próprias de transmissão localizadas nos Centros e 
Reitoria, convoco Vossa Senhoria para reunião extraordinária da Câmara de Administração e 

Planejamento - CAP a realizar-se no dia 18 de maio de 2020, com início às 13h30, por 

videoconferência, através da Plataforma Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/, com a 
seguinte ordem dos trabalhos: 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação; 
2. Expediente;  

Posse de Luiz Alberto Nottar, titular, e Diovani Paiano, suplente, representantes docentes do CEO 
Solicitação de inclusão em pauta dos Processos nºs 34518/2019, 11202/2020 e 15358/2018 
Correção do número do Processo do item 15 que é 114/2020 
 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1   PROCESSO Nº 22951/2019 (digital) origem: UDESC/CAV/CTRAN - Coordenadoria de Transportes; 
interessado: Silvio Luis Rafaeli Neto;  assunto: Solicita retificação Resolução 053/2018 - Pagamento 
de gratificação a servidores docentes e técnicos no escopo do Projeto Hidro-Lages, referente ao 
Contrato nº 134/2018 celebrado entre o Município de Lages/Defesa Civil e a UDESC, homologado 
pela Resolução nº 27/2018-CONSAD (aprovado ad referendum pelo Reitor em 05.12.2019 através da 
Resolução nº 70/2019-CONSUNI); relatora conselheira Lenita de Cássia Moura Stefani. Adiado da 
sessão de 05/03/2020 em razão de ausência da relatora;  
Aprovado por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do ad 
referendum. Seguirá para o CONSUNI na reunião ordinária de 15/07/2020 
  

3.2   PROCESSO Nº 33435/2019 (digital) origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares 
e Concursos; interessado: Rosangela de Souza Machado;  assunto: solicitação de pagamento dos 
servidores que atuaram no Vestibular de Verão 2020-1 (aprovado ad referendum pelo Reitor em 
29.11.2019 através da Resolução nº 67/2019-CONSUNI); relator conselheiro Paulo Cezar Cassol. 
Adiado da sessão de 05/03/2020 em razão de ausência do relator; r 
Retirado de pauta, no expediente da sessão, por solicitação do relator que justificou problemas 
técnicos de internet para apresentar o parecer 
 

3.3   PROCESSO Nº 36030/2019 (digital) origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares 
e Concursos; interessado: Rosangela de Souza Machado; assunto: Pagamento de gratificação aos 
servidores da UDESC que atuaram na execução do Concurso Público do IMA-2019 (aprovado ad 
referendum pelo Reitor em 22.01.2020 através da Resolução nº 1/2020-CONSUNI); relator conselheiro 
Paulo Cezar Cassol. Adiado da sessão de 05/03/2020 em razão de ausência do relator;  
Retirado de pauta, no expediente da sessão, por solicitação do relator que justificou problemas 
técnicos de internet para apresentar o parecer 

 
3.4   PROCESSO Nº 34974/2019 (digital) origem: UDESC/CAV/AGRO - Departamento de Agronomia; 

interessado: Ricardo Trezzi Casa;  assunto: Acordo de cooperação entre a Fundação Instituto de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias - FIEPE/CAV, a  Associação 
Catarinense de Empresas Florestais- ACR e a Fundação Universidade Estadual de Santa Catarina - 
UDESC; relator conselheiro Jarbas José Cardoso. Adiado da sessão de 05/03/2020 em razão de 
diligência do relator;  
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do 1° 
Termo Aditivo e do pagamento da bolsa de pós-doutorado às expensas da  FIEPE, constantes do 
processo. A decisão será publicada através da Resolução nº 19/2020 - CAP  

 
3.5   PROCESSO Nº 28285/2019; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: Tribunal 

Regional Eleitoral de Santa Catarina; assunto: Convênio para a cessão de uso de urnas eletrônicas, 
com suporte técnico, necessárias à realização de eleição informatizada para a escolha dos 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/014-2020-cni.pdf
https://www.moodle.udesc.br/
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/070-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/069-2019-cni.pdf
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representantes Técnicos Universitários e Discentes nas câmaras do CONSUNI a se realizar em 
06/11/2019; relatora conselheira Lenita de Cássia Moura Stefani. Adiado da sessão de 05/03/2020 em 
razão de ausência da relatora; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à homologação do 
convênio objeto do processo. A decisão será publicada através da Resolução nº  20/2020 - CAP 
 

3.6   PROCESSO Nº 35114/2019; origem: UDESC/REIT/PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, 
CULTURA E COMUNIDADE; interessado: Marino Luiz Eyerkaufer; assunto: Encaminha solicitação de 
alteração da resolução 068/2018 CONSUNI; relator conselheiro Joris Pazin. Adiado da sessão de 
05/03/2020 em razão do relator não ter detectado o processo em sua fila de trabalho no SGPe; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação da solicitação 
objeto dos autos. Seguirá para o CONSUNI na reunião ordinária de 15/07/2020 

 
3.7   PROCESSO Nº 27098/2019; origem: UDESC/CAV/HCV - Hospital de Clinica Veterinaria - CAV; 

interessado: Mere Erika Saito; assunto: Solicitação de tramitação e viabilização do termo de 
cooperação entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de 
Ciências Agroveterinárias - FIEPE/CAV e a Fundação Universidade Estadual de Santa catarina - 
UDESC, devido ao apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAV - FIEPE, na 
arrecadação,  gestão e administração dos recursos objetos da Prestação de Serviço Público à 
comunidade externa,  na unidade prestadora, "Hospital de Clínicas Veterinárias Prof. Lauro Ribas 
Zimmer", do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV, devidamente habilitada e  nos termos do 
Processo nº 14523/2019; relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer. Adiado da sessão de 05/03/2020 
em razão do relator não ter detectado o processo em sua fila de trabalho no SGPe;  
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do 
convênio objeto do processo. A decisão será publicada através da Resolução nº  21/2020 -  CAP 

 
3.8   PROCESSO Nº 35839/2019; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 

interessado: Cleuzir da Luz; assunto: 2º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica, que entre 
si celebram a Konkreta e Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; relator 
conselheiro Fábio de Farias Neves; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do 
convênio objeto do processo. A decisão será publicada através da Resolução nº 22/2020 - CAP 

 
3.9   PROCESSO Nº 7808/2020; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; 

interessado: UDESC; assunto: Solicitação de alteração de Resolução nº 87/2015 – CONSUNI 
(aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 18/03/2020, através da Resolução nº 8/2020-CONSUNI); 

relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do ad 
referendum. Seguirá para o CONSUNI na reunião ordinária de 15/07/2020 

 
3.10   PROCESSO Nº 8523/2020; origem: UDESC/REIT/PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento; 

interessado: UDESC; assunto: Proposta de Resolução que institui em caráter temporário, excepcional 
e emergencial o teletrabalho e a flexibilização da jornada de trabalho a todos os servidores da 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 
17/03/2020, através da Resolução nº 7/2020-CONSUNI); relator conselheiro Maurício dos Santos 
Küster; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do ad 
referendum. Seguirá para o CONSUNI na reunião ordinária de 15/07/2020 

 
3.11   Processo nº 4254/2020; origem: UDESC/REIT/CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos; 

interessado: UDESC; assunto: Minuta de Resolução de Progressão de Técnicos (aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 06/04/2020, através da Resolução nº 18/2020-CAP); relator conselheiro 
Alexandre Borges Fagundes; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do ad 
referendum. A decisão será publicada através da Resolução nº  23/2020 - CAP 

 
3.12   Processo nº 3078/2020; origem: UDESC/CAV/EF - Departamento de Engenharia Florestal; 

interessado: Martha Andreia Brand; assunto: Solicitação de tramitação e viabilização do termo de 
cooperação entre a fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/008-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/007-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/cap/resol/2020/018-2020-cap.pdf


 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – 88.035-001 

Florianópolis SC  Fone (48) 3321 8000 – www.udesc.br    

Agroveterinárias - FIEPE/CAV e a Fundação Universidade Estadual de Santa catarina - UDESC, 
devido ao apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAV - FIEPE, na 
arrecadação, gestão e administração dos recursos objetos da Prestação de Serviço Público à 
comunidade externa, na unidade prestadora "Laboratório de Tecnologia da Madeira III", do Centro de 
Ciências Agroveterinárias - CAV, devidamente habilitada e  nos termos do Processo nº 15652/2019, 
conforme dispõe e autoriza a Resolução n° 023/2018 – CONSUNI; relator conselheiro Marino Luz 
Eyerkaufer;  
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do 
convênio objeto dos autos. A decisão será publicada através da Resolução nº  24/2020 - CAP 
 

3.13   Processo nº 4954/2020; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e 
Concursos; interessado: Rosânela de Souza Machado; assunto: Solicitação de pagamento dos 
servidores que atuaram no planejamento, organização e aplicação do Processo Seletivo EaD 2020-1 
(aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 09/03/2020, através da Resolução nº 5/2020-CONSUNI); 
relator conselheiro José Carlos de Souza (suplente leu o parecer). 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do ad 
referendum. Seguirá para o CONSUNI na reunião ordinária de 15/07/2020 

 
3.14   Processo nº 27492/2019; origem: UDESC/CESFI/EPET - Departamento de Engenharia do Petróleo; 

interessado: Daniel Fabian Betú; assunto: Solicita à PROPLAN que submeta à apreciação do 
CONSAD e do CONSUNI a solicitação de pagamento de vencimentos para execução de projeto de 
pesquisa com financiamento externo conforme Resolução 026-2008 - CONSUNI (aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 02/03/2020, através da Resolução nº 4/2020-CONSUNI); relatora 
conselheira Isabela Regina Fornari Müller; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à homologação do ad 
referendum. Seguirá para o CONSUNI na reunião ordinária de 15/07/2020 

 
3.15   Processo nº 114/2019; Processo nº 114/2020: origem: UDESC/CEFID/CCEF - Coordenadoria da 

Clínica Escola de Fisioterapia; interessado: Sandroval Francisco Torres; assunto: Solicitação de 
pagamento de gratificação a servidores da UDESC participantes do Programa Saúde do Trabalhador, 
referente ao termo de cooperação técnica celebrado entre a UDESC e o Ministério Público do Trabalho 
do Estado de Santa Catarina (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 01/04/2020, através da 
Resolução nº 11/2020-CONSUNI); relator conselheiro Alexander Ricardo Martins; 
Retirado de pauta no expediente, por solicitação do relator, para diligencia 

 
3.16   Processo nº 2888/2020; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 

interessado: Joana de Moraes; assunto: Convênio entre a UDESC  e a CMR Laboratórios Veterinários 
LTDA; relator conselheiro Joris Pazin; 
Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do 
convênio objeto dos autos. A decisão será publicada através da Resolução nº  25/2020 -  CAP 

 
3.17   Processo nº 2084/2020; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; 

interessado: Município de Lages; assunto: 4º Termo Aditivo ao Contrato n. 09/2019, (44/2018 PML 
134/2018); relator conselheiro Alexandre Borges Fagundes; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do termo 
aditivo objeto dos autos. A decisão será publicada através da Resolução nº  26/2020 -  CAP 
 

3.18   Processo nº 36163/2019; origem: UDESC/CEO/EAQ - Departamento de Engenharia de Alimentos e 
Engenharia Química; interessado: Cleuzir da Luz; assunto: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação 
Técnica, que entre si celebram a Nutriquest Technofeed Nutrição Animal Ltda e Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; relatora conselheira Lenita de Cássia Moura 
Stefani; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à homologação do termo 
aditivo objeto dos autos. A decisão será publicada através da Resolução nº  27/2020 -  CAP 
 
 
 
 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/005-2020-cni.pdf
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http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/011-2020-cni.pdf
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PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 
 

3.19   PROCESSO Nº 34518/2019; origem: UDESC/CERES/DEPB - Departamento de Engenharia de Pesca 
e Ciências Biológicas; interessado: Pedro Volkmer de Castilho; assunto: Contrato que entre si 
celebram Fundação Universidade do Vale do Itajaí e Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC com a interveniência da Fundação Instituto Tecnológico de Joinville - FITEJ, para 
avaliação da interferência da atividade de e&p sobre a fauna e atendimento à fauna marinha em casos 
de vazamento de óleo; relatora conselheira Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva;  
Retirado de pauta, na ordem do dia, por solicitação da relatora que justificou ter se confundido 
pensando que a matéria era para a pauta do CONSUNI 
 

3.20   PROCESSO Nº 11202/2020; origem: UDESC/CEFID/EFCOLPDE - Colegiado Pleno Do Dep. De 
Educação Física - CEFID - EF – COLPDE; interessado: Suzana Matheus Pereira; assunto: Termo de 
Convênio que entre si celebram a UDESC e o Município de Florianópolis, por Intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde; relator conseheiro Paulo Cezar Cassol 
Retirado de pauta, no expediente da sessão, por solicitação do relator que justificou problemas 
técnicos de internet para apresentar o parecer 
 
PROCESSO Nº 15358/2018; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; 
assunto: Termo de Cooperação entre a UDESC e o Ministério Público do Trabalho, por intermédio da 
Procuradoria do Trabalho de Florianópolis, com o objetivo de desenvolver o serviço de Reabilitação 
Física para Trabalhadores acometidos de doenças ocupacionais; relator conselheiro Márcio Metzner. 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação do termo 
de cooperação objeto dos autos. A decisão será publicada através da Resolução nº  28/2020 -  CAP 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 

Florianópolis, 24 de abril de 2020. 
 

 
                Marilha dos Santos  

                   Presidente da CAP 
 
 

 
 
 


