CONVOCAÇÃO
No uso da prerrogativa estabelecida no inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário –
CONSUNI, convoco Vossa Senhoria para reunião ordinária da Câmara de Ensino de Graduação - CEG a
realizar-se no dia 26 de julho de 2022, com início às 13h30, por videoconferência, com a presença dos
conselheiros na respectiva sala de transmissão em cada Centro e Plenarinho da Reitoria, com a seguinte
ordem dos trabalhos:
1.

Ata: leitura, discussão e votação:
Ata nº 23 da reunião ordinária de 24-05-2022 - Documento UDESC 31475/2022.

2.

Expediente:
Inclusão em pauta PROCESSO Nº 30375/2022;
A acadêmica Carolina Hipolito de Assis Bassi justificou ausência por suspeita de COVID e informou que a

suplente não poderia lhe representar. A justificativa cientifica a ausência mas não abona a falta por não
ter sido formulada na forma regimental.
3.

Ordem do Dia:
3.1. PROCESSO Nº 19660/2022; origem: UDESC/REIT/PROEN – Pró-Reitoria de Ensino; interessado:
UDESC; assunto: Solicitação de Revalidação de Diploma - Requerente: Ana Paula dos Santos Lautert;
relatora conselheira Marinês Lúcia Boff. Adiado da sessão de 24-05-2022 em razão de diligência
solicitada pela relatora.
Decisão: Processo retirado de pauta por continuar em diligência.
3.2. PROCESSO Nº 30353/2022; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado:
Aline Soares Melo; assunto: Encaminhamos este processo contendo ofício nº 125/2022 - PROEN, ato
do Reitor nº 188/20211 referente à criação do Grupo de Trabalho sobre o vestibular e documento
técnico sobre vestibular produzido pela Pró-Reitora (proposta de alteração da Resolução nº 25/2022CONSUNI que “Normatiza o Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação da
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.”); relator conselheiro Paulo Cezar Cassol.
Decisão: Aprovado, por maioria, com discussão, o parecer do relator. O processo seguirá para
apreciação e deliberação do Plenário do CONSUNI na reunião ordinária de 30-08-2022.
3.3. PROCESSO Nº 29854/2022; origem: UDESC/REIT/CEG - Coordenadoria de Ensino de Graduação;
interessado: Ivete Maroso Krauser; assunto: Encaminho ofício nº 119/2022 - PROEN referente a minuta
de resolução de criação de cursos de graduação para providências junto à Câmara de Ensino de
Graduação – CEG; relatora conselheira Mariléia Maria da Silva.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer da relatora. A decisão será
expressa por meio da Resolução nº 006/2022-CEG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria
dos Conselhos na internet.
3.4. PROCESSO Nº 29857/2022; origem: UDESC/REIT/CEG - Coordenadoria de Ensino de Graduação;
interessado: Ivete Maroso Krauser; assunto: Encaminhamos o ofício nº 120/2022 - PROEN, referente
a minuta de resolução de reforma e ajuste curricular para providências junto à Câmara de Ensino de
Graduação – CEG; relatora conselheira Mariléia Maria da Silva.
Decisão: Concedida vista do processo ao conselheiro Paulo Cezar Cassol. O processo retornará
à pauta na reunião ordinária de 13-09-2022.
3.5. PROCESSO Nº 28867/2022; origem: UDESC/REIT/CEG - Coordenadoria de Ensino de Graduação;
interessado: Ivete Maroso Krauser; assunto: Prezado Secretário, encaminho o ofício n. 117/22 referente
aos considerando sobre a minuta de resolução sobre creditação de extensão, bem como a minuta de
resolução; relatora conselheira Fátima Costa de Lima.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer da relatora. A decisão será
expressa por meio da Resolução nº 007/2022-CEG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria
dos Conselhos na internet.
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3.6. PROCESSO Nº 17450/2022; origem: UDESC/FAED/SECEG - Secretaria de Ensino de Graduação;
interessado: Fernando Meira Júnior; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 005/2014CONSEPE (Dispõe sobre as normas e os procedimentos para a matrícula de acadêmicos nos cursos
de graduação da UDESC); relatora conselheira Debora Pontes Esteves.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora. A decisão será
expressa por meio da Resolução nº 008/2022-CEG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria
dos Conselhos na internet.
3.7. PROCESSO Nº 21774/2022; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado:
UDESC; assunto: Solicita alteração na Resolução 015/2016 – CONSEPE (Normatiza a realização de
Processo Seletivo para admissão de Professor Substituto na UDESC); relator conselheiro Fábio
Fernando Kobs.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator. A decisão será
expressa por meio da Resolução nº 009/2022-CEG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria
dos Conselhos na internet.
3.8. PROCESSO Nº 29034/2022; origem: UDESC/ESAG/CHAE - Chefe do Departamento de Administração
Empresarial; interessado: UDESC; assunto: Solicitação de ajuste curricular do Projeto Pedagógico do
Curso de Graduação em Administração Empresarial do Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas - ESAG, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relator
conselheiro Ricardo Ferreira Martins.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator. A decisão será
expressa por meio da Resolução nº 010/2022-CEG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria
dos Conselhos na internet.
PROCESSO Nº 27581/2022; origem: UDESC/CEART/MO - Departamento de Moda; interessado:
Luciana Dornbusch Lopes; assunto: Solicitação ao CONSUNI de alteração do PIQD 2022 do
Departamento de Moda e do CEART UDESC (aprovado pelo Reitor em exercício “ad referendum” em
12-07-2022 por meio da Resolução nº 43/2022-CONSUNI); relatora conselheira Marines Lucia Boff.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora. O processo seguirá
para apreciação e deliberação do Plenário do CONSUNI na reunião ordinária de 30-08-2022.
3.9.

PROCESSO Nº 29604/2022; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado:
Letícia Bossle Silveira; assunto: Relatório Institucional Consolidado 2021 - Programa de Educação
Tutorial – PET; relatora conselheira Tereza Mara Franzoni.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora. O processo seguirá
para apreciação e deliberação da CECC.

3.10.

PROCESSO Nº 28065/2022; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado:
UDESC; assunto: Revalidação de Diploma de Graduação; Nº Processo - Plataforma Carolina Bori:
00043.1.37563/01-2022; Centro de Origem do Processo: CCT; Requerente: Cesar Manuel Alata
Quispe; Tipo: Revalidação; Curso: Engenharia Civil; relatora conselheira Janice Mileni Bogo.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer da relatora contrário à
aprovação da revalidação de diploma solicitada nos autos. A decisão será expressa por meio
do Parecer nº 004/2022-CEG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na
internet.

3.11.

PROCESSO Nº 30375/2022; origem: UDESC/CEAVI/ESO - Departamento de Engenharia de Software;
interessado: Carlos Alberto Barth; assunto: Alteração de grade curricular; relator conselheiro Eduardo
Nogueira Giovanni.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator. A decisão será
expressa por meio da Resolução nº 011/2022-CEG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria
dos Conselhos na internet.

4.

Comunicações Pessoais.
Florianópolis, 15 de julho de 2022.
Profª Drª Sandra Makowiecky
Presidente da CEG/CONSUNI
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