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Composição da Câmara: 17 cadeiras; cadeiras ocupadas: 14; quórum: 8 conselheiros 
 
 

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, referendada, com alteração, pela Resolução nº 16/2020-CONSUNI, 
convoco Vossa Senhoria para reunião ordinária da Câmara de Administração e Planejamento - CAP a 

realizar-se no dia 12 de agosto de 2021, com início às 13h30, por videoconferência, através da 
Plataforma Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/, com transmissão ao vivo pelo canal da UDESC 
no  YouTube, com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação; 

Ata nº 14 da reunião de 17-06-2021 – Documento Digital nº 30419/2021. 
2. Expediente:  

Informar renúncia Professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva e suplente e posse conselheiro 
Alex Onacli Moreira Fabrin, Pró-Reitor de Planejamento 
Inclusão em pauta do PROCESSO Nº 18261/2021 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1. PROCESSO Nº 12520/2021; origem: UDESC/CERES/DEPB - Departamento de Engenharia de Pesca e 
Ciências Biológicas; interessado: Pedro Volkmer de Castilho; assunto: Doação, em caráter definitivo, da 
Edificação de 600m2 nominada como Unidade de Estabilização de Fauna Marinha construída na Av. 
Colombo Machado Salles, n.1873, Praia do Gi em Laguna fruto do Convênio nº107/2015 firmado entre 
UNIVALI e UDESC para realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-
BS); relatora conselheira Marilha dos Santos. Adiado da sessão de 17/06/2021em razão de diligência 
solicitada pela relatora. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
do processo. Seguirá para apreciação do Conselho Curador em reunião extraordinária a ser 
convocada, e, posteriormente, do Plenário do CONSUNI. 
 

3.2. PROCESSO Nº 7876/2021; origem: UDESC/CCT/EM - Departamento de Engenharia Mecânica; 
interessado: Cesar Edil da Costa; assunto: Acordo de Parceria 27194.02.02/2020.02-00 para Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação - PD&I  - Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística - Projeto intitulado 
Melhoria no projeto de ferramentas de injeção de alumínio (retorno do processo à Câmara para 
deliberação quanto ao pagamento das gratificações requeridas nos autos); relator conselheiro Alexander 
Ricardo Martins. Redistribuído à conselheira Marilha dos Santos em razão do relator anteriormente 
designado estar de férias. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
da gratificação solicitada nos autos. Seguirá para apreciação do Plenário do CONSUNI na reunião 
de 31-08-2021. 

 
3.3. PROCESSO Nº 8968/2021; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Comunidade; interessado: Mayco Morais Nunes; assunto: Proposta de alteração da Resolução N. 
017.2012 CONSUNI, alterada pela Resolução N.016/2016; relator conselheiro Alex Onacli Moreira 
Fabrin. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. Seguirá para apreciação do Plenário do CONSUNI na reunião de 31-08-2021. 
 

3.4. PROCESSO Nº 16108/2021; origem: UDESC/REIT/COAI - Coordenadoria De Avaliação Institucional; 
interessado: UDESC; assunto: Apresentação para análise do Projeto de Avaliação Institucional (PAI) 
2020-2021 - 5ª edição (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 01-06-2021 através da Resolução nº 
6/2021-CONSUNI)); relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. Seguirá para apreciação do Plenário do CONSUNI na reunião de 31-08-2021. 

 
 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/014-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/016-2020-cni.pdf
https://www.moodle.udesc.br/
https://www.youtube.com/c/canaludesc/playlists
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3.5. PROCESSO Nº 17377/2021; origem: UDESC/REIT/CEX - Coordenadoria de Extensão; interessado: 
UDESC; assunto: Proposta de alteração da  Resolução nº 006/2012 - CONSUNI - Regulamenta a Política 
para criação e funcionamento de Empresas Juniores na UDESC, no quadro da extensão Universitária; 
relator conselheiro Joris Pazin. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. Seguirá para apreciação do Plenário do CONSUNI na reunião de 31-08-2021. 

 
3.6. PROCESSO Nº 22422/2021; origem: UDESC/ESAG/DEX - Direção de Extensão; interessado: Daniel 

Moraes Pinheiro; assunto: Projeto de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão 
Pública Aplicada à SAP/SC - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa 
Catarina; relatora conselheira Lenita de Cássia Moura Stefani. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
do processo. Seguirá para apreciação do Plenário do CONSUNI na reunião de 31-08-2021. 
 

3.7. PROCESSO Nº 17494/2021; origem: UDESC/CAV/MV - Departamento de Medicina Veterinária; 
interessado: Sandra Davi Traverso; assunto: Habilitação do Laboratório de Produção e Sanidade Animal 
– PROS - Animal, como unidade prestadora de serviços; relator conselheiro Luiz Alberto Nottar. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 071/2021 - CAP a ser publicada no 
sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.8. PROCESSO Nº 20467/2021; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 

interessado: Aleksandro Schafer da Silva; assunto: 3º termo aditivo entre KONKRETA e UDESC; relator 
conselheiro Fabio de Farias Neves. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do termo aditivo objeto do processo. A decisão será expressa através da Resolução 
nº 072/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.9. PROCESSO Nº 24828/2021; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 

interessado: Aleksandro Schafer da Silva; assunto: 1º termo aditivo entre Salus e UDESC; relatora 
conselheira Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva; redistribuído para o conselheiro Paulo Cezar 
Cassol em razão de renúncia da conselheira anteriormente designada. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do termo aditivo objeto do processo. A decisão será expressa através da Resolução 
nº 073/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.10. PROCESSO Nº 19231/2021; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 

interessado: Aleksandro Schafer da Silva; assunto: 4º termo aditivo entre UDESC e REAL H; relator 
conselheiro Jarbas José Cardoso. 
Decisão: Não apreciado pela ausência do relator à sessão. Voltará à pauta na próxima reunião. 
 

3.11. PROCESSO Nº 24588/2021; origem: UDESC/CEO/ZOO - Departamento de Zootecnia; interessado: 
Aleksandro Schafer da Silva; assunto: 3º termo aditivo entre UDESC e FEEDIS; relator conselheiro Paulo 
Cezar Cassol. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do termo aditivo objeto do processo. A decisão será expressa através da Resolução 
nº 074/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.12. PROCESSO Nº 16874/2021; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 

interessado: Aleksandro Schafer da Silva; assunto: 3º Termo aditivo entre UDESC e Cooper Alfa; relator 
conselheiro Mauricio dos Santos Kuster. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do termo aditivo objeto do processo. A decisão será expressa através da Resolução 
nº 075/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
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3.13. PROCESSO Nº 30893/2020; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 
Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Proposta da UDESC à Chamadas Públicas "SOS 
Equipamentos 2020" da FINEP; relator conselheiro Alexander Ricardo Martins. Redistribuído ao 
conselheiro José Carlos de Souza em razão do relator anteriormente designado estar de férias. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do convênio objeto do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 
076/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.14. PROCESSO Nº 21729/2021; origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração Empresarial; 
interessado: UDESC; assunto: 3º Termo Aditivo ao Protocolo de Cooperação Técnica nº 2017TN000437; 
relator conselheiro José Carlos de Souza. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do termo aditivo objeto do processo, bem como do pagamento das gratificações 
solicitadas. A decisão quanto à homologação do termo aditivo será expressa através da 
Resolução nº 077/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
internet, devendo processo seguir para apreciação do Plenário do CONSUNI no tocante ao 
pagamento das gratificações. 

 
3.15. PROCESSO Nº 4351/2021; origem: UDESC/CESFI/EPET - Departamento de Engenharia do Petróleo; 

interessado: Laércio Aniceto Silva e outros; assunto: Convênio de Cooperação Udesc - Fundação Certi, 
Laboratório de Química; relatora conselheira Isabela Regina Fornari Muller. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer da relatora favorável à 
homologação do convênio objeto do processo, bem como do pagamento das gratificações 
solicitadas. A decisão quanto à homologação do convênio será expressa através da Resolução 
nº 078/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet, devendo 
processo seguir para apreciação do Plenário do CONSUNI no tocante ao pagamento das 
gratificações. 

 
3.16. PROCESSO Nº 22982/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Termo Aditivo de prazo ao convênio SICONV/+Brasil 
780447/2012, celebrado entre a UDESC e o FNDE; relatora conselheira Marilha dos Santos. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
homologação do termo aditivo objeto do processo. A decisão será expressa através da Resolução 
nº 079/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.17. PROCESSO Nº 16973/2021; origem: UDESC/CAV/SOLOR - Departamento de Solos e Recursos 
Naturais; interessado: Marcelo Alves Moreira; assunto: Acordo de Cooperação Técnica que entre si 
celebram a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a Ambev S.A. F. Santa Catarina; 
relator conselhero Luiz Alberto Nottar. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do acordo de cooperação objeto do processo. A decisão será expressa através da 
Resolução nº 080/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
internet. 

 
3.18. PROCESSO Nº 1554/2021; origem: UDESC/CAV/AGRO - Departamento de Agronomia; interessado: 

Cristiano André Steffens; assunto: Plano de trabalho de cooperação científica e técnica entre 
SUMITOMO e UDESC; relatora conselheira Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva. Redistribuído para 
o conselheiro Jarbas José Cardoso em razão de renúncia da conselheira anteriormente designada. 
Decisão: Não apreciado pela ausência do relator à sessão. Voltará à pauta na próxima reunião. 
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PROCESSO A SER INCLUÍDO EM PAUTA POR TER INGRESSADO APÓS O PRAZO REGIMENTAL 
DE FECHAMENTO DA MESMA (15 dias antes da reunião): 
 

3.19. PROCESSO Nº 18261/2021; origem: UDESC/CEART/CPPGMPA - Coordenadoria do Programa de Pós-
Graduação Mestrado Profissional em Artes – PROFARTES; interessado: André Luiz Antunes Netto 
Carreira; assunto: Encaminhamento do Ofício PROF-ARTES nº. 05/2021 solicitando à CAPES a 
prorrogação do prazo do convênio  CAPES/PROFARTES nº. 816305/2015; relator conselheiro Maurício 
dos Santos Küster. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação do termo aditivo objeto do processo. A decisão será expressa através da Resolução 
nº 081/2021 - CAP a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
  
 

4. Comunicações Pessoais. 
 
 
 
 

Florianópolis, 02 de agosto de 2021. 
 

    Marilha dos Santos 
     Presidente da CAP 


