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Composição da Câmara: 20 cadeiras; cadeiras ocupadas: 12; quórum: 7 conselheiros 
 

CONVOCAÇÃO 
 

De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI, convoco 
Vossa Senhoria para reunião ordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação-CPPG a realizar-se 
no dia 14 de setembro de 2022, com início às 13h30, por videoconferência, através da Plataforma 

Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/ (vide informações de acesso abaixo), com 
transmissão em tempo real através do canal da UDESC no YouTube, com a seguinte ordem dos 
trabalhos: 

1. Ata; 
Ata nº 19 da reunião extraordinária de 12-08-2022 - Documento Digital UDESC 40575/2022 
Aprovada correção na relação dos presentes à reunião, para constar o nome do conselheiro Eduardo 
Lenz Cardoso, visto que constou a presença da suplente em razão do referido conselheiro ter 
assinado a lista de presença no campo destinado à assinatura do suplente. 

2. Expediente; 
Inclusão em pauta Processo nº 39289/2022 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1.  PROCESSO Nº 11425/2022; origem: UDESC/CCT/EM - Departamento de Engenharia Mecânica; 
interessado: Fernando Humel Lafratta; assunto: Pedido de Afastamento para Estágio Pós-Doutoral 
do servidor Fernando Humel Lafratta do CCT (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 04-08-2022 
por meio do Despacho Gabinete nº 242/2022); relator conselheiro Vanderlei dos Santos. Adiado da 
sessão de 27-07-2022 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 12-08-2022 pela 
ausência do relator que estava de férias; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à 
homologação da aprovação ad referendum do Reitor. A decisão será expressa por meio do Parecer 
nº 24/2022-CPPG a ser publicado no sítio da Secretaria dos Conselhos; 

 
3.2.  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 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 17-08-2022 por meio do Despacho 
Gabinete nº 255/2022); relator conselheiro Aníbal Alexandre Campos Bonilla. Adiado da sessão de 
12-08-2022 em razão do relator não ter detectado o processo no SGPe; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à 
homologação da aprovação ad referendum do Reitor. A decisão será expressa por meio do Parecer 
nº 25/2022-CPPG a ser publicado no sítio da Secretaria dos Conselhos; 
 

3.3.  PROCESSO N° 27691/2022; origem: UDESC/CEAD/DPAD/COLP - Colegiado Pleno do 
Departamento de Pedagogia a Distância; interessado: Gabriela Maria Dutra de Carvalho; assunto: 
Solicitação de alteração curricular: "Reforma de Plano de Curso" de pós-graduação PROFEI; 
relatora conselheira Viviane Beineke; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à aprovação 
da reforma curricular apresentada nos autos. O processo seguirá para apreciação da Câmara de 
Administração e Planejamento – CAP por apresentar repercussão financeira; 
 

3.4.  PROCESSO N° 35162/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Fernando Roberto de Oliveira; assunto: Reconhecimento de diploma de 
Doutorado em Educação Física; relator conselheiro Marcello Beckert Zapelini; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
da solicitação de reconhecimento de diploma apresentada nos autos. A decisão será expressa por 
meio do Parecer nº 26/2022-CPPG a ser publicado no sítio da Secretaria dos Conselhos; 
 

3.5.  PROCESSO N° 25183/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Murilo Alexandre Fendrich; assunto: Reconhecimento de diploma de 
Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais de Murilo Alexandre Fendrich; relator conselheiro 
Délcio Pereira; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
da solicitação de reconhecimento de diploma apresentada nos autos. A decisão será expressa por 
meio do Parecer nº 27/2022-CPPG a ser publicado no sítio da Secretaria dos Conselhos; 

https://www.moodle.udesc.br/
https://www.youtube.com/channel/UCNPazDgXfDRadrovNw38cWA/playlists
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3.6.  PROCESSO N° 29566/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Athila Gevaerd Montibeller; assunto: Reconhecimento de diploma de 
Mestrado em Geografia; relator conselheiro Jairo Valdati; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
da solicitação de reconhecimento de diploma apresentada nos autos. A decisão será expressa por 
meio do Parecer nº 28/2022-CPPG a ser publicado no sítio da Secretaria dos Conselhos; 
 

3.7.  PROCESSO N° 21602/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Lilian Sabrina Kreusch; assunto: Reconhecimento de diploma de Mestrado 
em Educação; relatora conselheira Karim Hahn Luchmann; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à aprovação 
da solicitação de reconhecimento de diploma apresentada nos autos. A decisão será expressa por 
meio do Parecer nº 29/2022-CPPG a ser publicado no sítio da Secretaria dos Conselhos; 
 

 
PROCESSO A SER SUBMETIDO À INCLUSÃO EM PAUTA POR TER INGRESSADO APÓS O ENCERRAMENTO 
DO PRAZO DE FECHAMENTO DA PAUTA DETERMINADO PELO ART. 43 DO REGIMENTO INTERNO (ATÉ 15 
DIAS ANTES DA SESSÃO): 

 
3.8.  PROCESSO Nº 39289/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Letícia Sequinatto; assunto: Calendário Acadêmico dos Cursos de Pós-
graduação da UDESC "stricto-sensu" 2023; relator conselheiro Émerson César de Campos; 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
do calendário proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 14/2022-
CPPG a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos e o Calendário aprovado seguirá para a 
Câmara de Ensino de Graduação-CEG para inclusão no Calendário Acadêmico da UDESC; 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 

Florianópolis, 02 de setembro de 2022. 
 
Profª Drª Letícia Sequinatto 
Presidente da CPPG/CONSUNI 
 

INFORMAÇÕES PARA ACESSO À SALA VIRTUAL DA REUNIÃO: 
 
Com a reforma do Regimento Interno aprovada pelo CONSUNI no último dia 30-08-2022, as reuniões por 
videoconferência das Câmaras e do Plenário voltam a ser realizadas por meio da Plataforma Moodle 
(https://www.moodle.udesc.br/login/index.php), com acesso individual de cada conselheiro, mediante a 
utilização de qualquer equipamento instalado nas dependências da Universidade, permitida a participação 
remota de locais externos à UDESC. Para acesso à sala virtual da reunião, o conselheiro utilizará o ID 
(Identidade Digital) da UDESC, ou seja, o login (CPF) e a senha utilizados nos diversos aplicativos 
internos da Universidade. Apenas os titulares estarão cadastrados para acesso à sala virtual da reunião. 
Caso o titular não possa comparecer à sessão, deverá convocar o respectivo suplente para lhe substituir e 
informar essa condição à Secretaria dos Conselhos, imperiosamente, em até 24 horas da sessão, para 
que o acesso do suplente seja liberado. Os conselheiros que estiverem em trânsito na Reitoria, poderão 
utilizar as dependências do Plenarinho para participar da reunião, devendo informar essa necessidade à 
Secretaria dos Conselhos em até 24 horas antes da sessão. 

 
 

https://www.udesc.br/conselho/consuni/regimento_interno
https://www.moodle.udesc.br/login/index.php

