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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, referendada, com alteração, pela Resolução nº 
16/2020-CONSUNI, convoco Vossa Senhoria para reunião ordinária da Câmara de Ensino de 

Graduação - CEG a realizar-se no dia 04 de junho 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; Ata reunião 05-05-2020 – Documento Digital 15563/2020 
2 - Expediente;  
 
Posse acadêmicos Lucas de Castro, titular, FAED, e Alessandra da Cruz Garcia, suplente, CAV 
 
Inclusão em pauta: Processo 14516/2020; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduacão; interessado: Letícia Sequinatto; assunto: Alteração da Resolução nº 040/2019 - 
CONSEPE que aprova o Calendário acadêmico 2020 da UDESC no tocante as datas dos cursos de 
pós-graduação; relatora Ana Paula Menezes Pereira (o processo ingressou fora do prazo para ser 
contemplado na pauta em razão de estar tramitando na CPPG e ter sido deliberado na reunião de 
terça-feira passada, 02/06). Aprovada, por unanimidade, sem discussão, a inclusão em pauta. 
 
 
3 - Ordem do Dia: 
 
 
3.1.  Processo nº 27247/2019; origem: UDESC/ESAG/AP - Departamento de Administração 

Pública; interessado: Leonardo Secchi; assunto: Proposta de reforma do Projeto Pedagógico 
do Curso de Administração Pública (Udesc/ESAG); relator conselheiro Délcio Pereira;  

Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação da 
proposta de reforma do Projeto Pedagógico do Curso de Administração Pública, conforme 
apresentado no processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 13/2020 - CEG que será 
publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.2.  Processo nº 10887/2020; origem: UDESC/CEAVI/CCO - Departamento de Ciências 

Contábeis; interessado: Vanderlei dos Santos; assunto: Proposta de ajuste curricular; relator 
conselheiro Oséias Alves Pessoa; 

Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação do 
ajuste curricular proposto no processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 14/2020 - 
CEG que será publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
Inclusão em pauta: 
 
3.3.  14516/2020; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduacão; 

interessado: Letícia Sequinatto; assunto: Alteração da Resolução nº 040/2019 - CONSEPE que 
aprova o Calendário acadêmico 2020 da UDESC no tocante as datas dos cursos de pós-
graduação; relatora Ana Paula Menezes Pereira 

 Decisão: Aprovado, por maioria, com cinco votos contrários, após discussão, o parecer da 
relatora, favorável às alterações propostas no processo. A decisão será expressa através da 
Resolução nº 15/2020 - CEG que será publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
internet. 

 
4. Comunicações Pessoais. 

 
 
Florianópolis, 25 de maio de 2020. 
 
Prof. Nério Amboni 
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