
 
 

Av. Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi - Florianópolis - SC  
CEP: 88.035-901 / Telefone: (48) 3664-8000 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUNI DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 9 HORAS 
(ANTECIPADA DO DIA 18/10/2016) 

 
1. PROCESSO Nº 6502/2015; interessado: Mayco Morais Nunes; origem: UDESC/REIT/PROEX - PRÓ-

Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade; assunto: Alteração da Resolução Nº 108/2014 – 
CONSUNI (Institui o Programa de Subsídio nas Refeições oferecidas nos Restaurantes dos campi da 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC); relator conselheiro Marcel Manente 
Boiago. Adiado da sessão de 30/03/2016 por ausência do relator. Adiado da sessão de 11/04/2016 
por exiguidade de tempo da sessão. Vista ao conselheiro Márcio Metzner na sessão de 24/05/2016. 
Adiado da sessão de 14/07/2016 em razão de diligência solicitada pelo relator de vista. Vista ao 
conselheiro Emerson Cesar de Campos na sessão de 31/08/2016. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/30-03-2016/propostas/Proc-6502-2015-
proposta-processo.pdf 
Parecer do 1º relator de vista (recebido em 29/08/2016, às 17h33min, disponibilizado às 17h45min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-
6502_2015_parecer_relator.pdf   
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer do 2º relator de vista (recebido em 11/10/2016, às 17h38min, disponibilizado às 17h40min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-6502-2015-parecer-
relator-vista-2.pdf 
 

2. PROCESSO Nº 5232/2014; interessado: PROPPG; origem: REIT-PROPPG; assunto: Proposta de 
alteração da Resolução nº 371/2005-CONSUNI, que dispõe sobre a criação e critérios do Programa 
de Divulgação da Produção Intelectual - PRODIP; relator conselheiro Márcio Metzner. Adiado da 
sessão de 14/07/2016 em razão de solicitação do relator. Vista ao conselheiro Luiz Cláudio Miletti na 
sessão de 31/08/2016. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/14-07-2016/propostas/Proc-5232-2014.pdf 
Parecer do relator (recebido em 29/08/2016, às 17h33min, disponibilizado às 17h45min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-
5232_2014_parecer_relator.pdf  
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer do relator de vista (recebido em 07/10/2016, às 9h06min, disponibilizado às 13h30min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-5232-2014-parecer-
vista.pdf 
 

3. PROCESSO Nº 12203/2016; interessado: UDESC/Reit/CDH – Coordenadoria de Desenvolvimento 
Humano; origem: UDESC/Reit/CDH – Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; assunto: Solicita 
alteração na Resolução n° 56/2010 – CONSUNI (Dispõe sobre o afastamento de Professor para 
freqüentar Curso ou Programa de Pós-Graduação “stricto sensu”); relator conselheiro Delcio Pereira. 
Vista à conselheira Ana Paula Menezes Pereira em 31/08/2016. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12203-2016.pdf 
Parecer do relator (recebido em 26/08/2016, às 17h49min, disponibilizado às 18h25min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12203-2016-
parecer-relator.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer da relatora de vista (recebido em 11/10/2016, às 18h34min, disponibilizado às 18h45min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-12203-2016-
parecer-relator-vista.pdf 
 

4. PROCESSO Nº 12206/2016; interessado: UDESC/Reit/CDH – Coordenadoria de Desenvolvimento 
Humano; origem: UDESC/Reit/CDH – Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; assunto: Solicita 
alteração na Resolução n° 277/2006 – CONSUNI (Dispõe sobre a elaboração do Plano Institucional 
de Qualificação Docente – PIQD); relator conselheiro Délcio Pereira. Vista ao conselheiro Fábio 
Pugliese na sessão de 31/08/2016. 

http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/30-03-2016/propostas/Proc-6502-2015-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/30-03-2016/propostas/Proc-6502-2015-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-6502_2015_parecer_relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-6502_2015_parecer_relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-6502-2015-parecer-relator-vista-2.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-6502-2015-parecer-relator-vista-2.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/14-07-2016/propostas/Proc-5232-2014.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-5232_2014_parecer_relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-5232_2014_parecer_relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-5232-2014-parecer-vista.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-5232-2014-parecer-vista.pdf
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2010/056-2010-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12203-2016.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12203-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12203-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-12203-2016-parecer-relator-vista.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-12203-2016-parecer-relator-vista.pdf
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2006/277-2006-cni.pdf
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Proposta do processo:  
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12206-2016.pdf 
Parecer do relator (recebido em 26/08/2016, às 17h49min, disponibilizado às 18h25min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12206-2016-
parecer-relator.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer do relator de vista (recebido em 06/10/2016, às 16h, disponibilizado em 07;10/2016, às 
13h30min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-12206-2016-
parecer-relator-vista.pdf 
 

5. PROCESSO Nº 11693/2016; interessado: Rosângela de Souza Machado; origem: 
UDESC/Reit/COVEST – Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; assunto: Solicita alteração da 
Resolução nº 008/2014 – CONSUNI, que dispõe sobre o uso do nome social (aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 02/09/2016 através da Resolução nº 70/2016-CONSUNI); relatora 
conselheira Maria Conceição Copett. Vista ao acadêmico Vinícius Pinto Gomes durante a sessão de 
31/08/2016. Vista à conselheira Gabriela Maria Dutra de Carvalho na sessão de 31/08/3016. 
Proposta do processo:  
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016.pdf 
Parecer da relatora (recebido em 26/08/2016, às 17h51min, disponibilizado às 18h25min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016-
parecer-relator.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer da relatora de vista (recebido em 13/10/2016, às 8h34min, disponibilizado às 8h57min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016-
parecer-relatora-vista.pdf 
 

6. PROCESSO N° 1330/2016; interessado: Raimundo Zumblick; origem: UDESC/REIT/GABR - 
GABINETE DO REITOR; assunto: Recurso Hierárquico ao CONSUNI interposto contra o julgamento 
realizado pelo Reitor que indeferiu Pedido de reconsideração nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 1072/048 - PPGE 1657/87 em que figura como denunciado Raimundo Zumblick; relator 
conselheiro David Daniel e Silva. Adiado das sessões de 30/03/2016 e 11/04/2016 por exiguidade de 
tempo das sessões. Redistribuído ao conselheiro David Daniel e Silva em 11/05/2016 em razão do 
término do mandato da relatora anteriormente designada, Edir Seemund, ocorrido em 14/04/2016. 
Adiado da sessão de 22/06/2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. Adiado das sessões 
de 14/07/2016 e 31/08/2016 em razão de continuar em diligência solicitada pelo relator. 
 

7. PROCESSO Nº 6887/2016; interessado: Rosangela de Souza Machado; origem: 
UDESC/REIT/COVEST – Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; assunto: Solicita pagamento 
dos professores efetivos elaboradores das questões do Vestibular  (2016/2) (Aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 13.06.2016 através da Resolução nº 45/2016-CONSUNI); relatora 
conselheira Icléia Silveira. Adiado da sessão de 31/08/2016 em razão da ausência da relatora no 
momento da chamada do processo. 
 

8. PROCESSO Nº 1997/2016; interessado: Luis Gonzaga Matos Monteiro; origem: UDESC/ESAG/AE - 
Departamento de Administração Empresarial; assunto: Solicita inclusão no PIQD; relator conselheiro 
Daniel Vieira. Adiado da sessão de 31/08/2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. 
 

9. PROCESSO Nº 5685/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/Reit/PROJUR – Procuradoria 
Jurídica; assunto: Realiza questionamentos sobre possível situação irregular em entrega de documento 
por parte de acadêmico do CEFID (recurso de Bruno de Souza Silveira contra decisão do Reitor no 
Processo nº 5685/2016); relator conselheiro Fábio Pugliese. Adiado da sessão de 31/08/2016 em razão 
do relator não haver recebido o processo. 
 
 
 
 

http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12206-2016.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12206-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-12206-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-12206-2016-parecer-relator-vista.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-12206-2016-parecer-relator-vista.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/008-2014-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2016/070-2016-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016-parecer-relatora-vista.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/31-08-2016/propostas/Proc-11693-2016-parecer-relatora-vista.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2016/045-2016-cni.pdf
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10. PROCESSO Nº 14197/2016; interessado: Julio Cesar Moraes; origem: UDESC/CAV; assunto: Recurso 
ao CONSUNI da decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, referente processo n° 
1591/2016, que deferiu recurso do Prof. Henrique M. N. Ribeiro Filho, Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Animal, contra a decisão do Conselho de Centro do CAV que aprovou o acúmulo 
de bolsa e vínculo empregatício do doutorando Julio Cesar Moraes; relator conselheiro José Fernando 
Fragalli. 
Parecer do relator (recebido em 10/10/2016, às 23h50min, disponibilizado em 11/10/2016, às 
13h55min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14197-2016-

parecer-relator.pdf 

 
11. PROCESSO Nº 14362/2016; origem: UDESC/Reit/PROEN – Pró-Reitoria de Ensino; interessado: 

UDESC; assunto: Alteração do Anexo Único da Resolução nº 73/2014-CONSUNI que regulamenta o 
Comitê Institucional do Programa de Educação Continuada da UDESC; relatora conselheira Patrícia 
Becker. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14362-2016-proposta-
processo.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer do relator (recebido em 06/10/2016, às 15h23min, disponibilizado em 07/10/2016, às 
13h30min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14362-2016-
parecer-relator.pdf 

12. PROCESSO Nº 19621/2014; interessado: Centro de Educação Superior do Oeste - CEO; origem: 
UDESC/REIT/GAB - Gabinete do Reitor; assunto: Solicita formalização da extinção do curso de 
Tecnologia em Produção Moveleira; relator conselheiro Lourival Carminatti. 
Parecer do relator (recebido em 10/10/2016, às 10h47min, disponibilizado em 10/10/2016, às 13h30min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-19621-2014-parecer-
relator.pdf 
 

13. PROCESSO Nº 14451/2016; origem: UDESC/CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí; 
interessado: Maria Ester Menegasso; assunto; Comunica que o Conselho de Centro do CESFI escolheu 
o nome do catarinense Professor Alcides de Abreu para denominar o prédio dos laboratórios do Curso 
de Engenharia de Petróleo e Campus de "Nova Esperança", e solicita os encaminhamentos que o 
assunto requer; relator conselheiro Jaime Antonio de Almeida. 
 

14. PROCESSO Nº 14710/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/GAB - Gabinete do Reitor; 
assunto: Solicitamos que seja feito estudo para a definição do valor da GDI – Gratificação de Dedicação 
Integral – para o ano de 2017; relator conselheiro Dilmar Baretta. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14710-2016-
proposta-processo.pdf 

15. PROCESSO Nº 15091/2016; origem: UDESC/CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: 
João Fert Neto; assunto; Regimento Interno do Conselho de Centrto do CAV - CONCECAV; relatora 
conselheira Lucineia Ferraz. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15091-2016-
proposta-processo.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer da relatora (recebido em 11/10/2016, às 17h32min, disponibilizado em 11/10/2016, às 
17h47min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15091-2016-
parecer-relator.pdf 
 

http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14197-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14197-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/073-2014-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14362-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14362-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14362-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14362-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-19621-2014-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-19621-2014-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14710-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14710-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15091-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15091-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15091-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15091-2016-parecer-relator.pdf
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16. PROCESSO Nº 14109/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/Reit/PROPPG – Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Alteração da Resolução nº 04/2007 – que Regulamenta o 
Programa de Apoio à Pesquisa da UDESC (Aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 26/08/2016 através 
da Resolução nº 59/2016-CONSUNI); relator conselheiro André Thaler Neto. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14109-2016-
proposta-processo.pdf 
 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer do relator (recebido em 11/10/2016, às 16h51min, disponibilizado em 11/10/2016, às 
17h20min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14109-2016-
parecer-relator.pdf 

17. PROCESSO Nº 14111/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/Reit/PROPPG – Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Alteração da Resolução nº 371/2005 – que Dispõe sobre a criação 
e critérios do Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual - PRODIP, no âmbito da UDESC 
(Aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 26/08/2016 através da Resolução nº 60/2016-CONSUNI); 
relator conselheiro André Thaler Neto. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14111-2016-
proposta-processo.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer do relator (recebido em 11/10/2016, às 16h51min, disponibilizado em 11/10/2016, às 
17h20min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14111-2016-
parecer-relator.pdf 

18. PROCESSO Nº 15278/2016; interessado: Fábio Napoleão; origem: UDESC/REIT/CAUNI – 
Coordenadoria de Apoio à Comunidade Universitária; assunto: Alteração da Resolução nº 47/2012-
CONSUNI (Institui o Programa de Auxílio Permanência Estudantil - PRAPE na Fundação Universidade 
do Estado de Santa Catarina – UDESC); relatora conselheira Janice Mileni Bogo. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15278-2016-
proposta-processo.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer da relatora (recebido em 10/10/2016, às 18h13min, disponibilizado em 10/10/2016, às 
18h30min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15278-2016-
parecer-relator.pdf 

19. PROCESSO Nº 15919/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/CIPI – Coordenadoria de 
Projetos e Inovação; assunto: Solicita alteração da Resolução nº 87/2015-CONSUNI, que dispõe sobre 
as relações entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e as fundações de 
apoio; relator conselheiro Edino Mariano Lopes Fernandes. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15919-2016-
proposta-processo.pdf 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 06/10/2016 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/10/2016 
Parecer do relator (recebido em 06/10/2016, às 16h01min, disponibilizado em 07/10/2016, às 
13h30min): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15919-2016-
parecer-relator.pdf 
 
 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2016/059-2016-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14109-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14109-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14109-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14109-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2016/060-2016-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14111-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14111-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14111-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-14111-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15278-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15278-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15278-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15278-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2015/087-2015-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15919-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15919-2016-proposta-processo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15919-2016-parecer-relator.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/13-10-2016/propostas/Proc-15919-2016-parecer-relator.pdf
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20. PROCESSO Nº 14906/2016; interessado: Ana Paula Grillo Rodrigues; origem: UDESC/ESAG/DPPG - 
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Encaminha planilha de pagamento de servidores que 
atuaram no Curso de Especialização em Administração em Segurança Pública com ênfase na atividade 
Policial Militar e Bombeiro Militar, conforme aprovado na Resolução nº 001/2016-CONSUNI, referendada 
pela Resolução 053/2016-CONSUNI; relator conselheiro Murilo Scoz. 
 

21. Escolha de 1 (um) representante docente (com respectivo suplente), 1 (um) representante técnico 
universitário (com respectivo suplente) e 1 (um) representante discente (com respectivo suplente) para 
o Conselho Curador da UDESC, nos termos do inciso II do art. 16 do Estatuto, combinado com o art. 16 
do Regimento Geral. 
Relação das condidaturas homologadas 
disponível em http://www.udesc.br/?id=1954 
 

Florianópolis, 30 de setembro de 2016. 
 
 Prof. Marcus Tomasi  
 Presidente do CONSUNI 

http://www.udesc.br/?id=1954
http://www.udesc.br/?id=1954

