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PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUNI DE 17 DE MAIO DE 2017, ÀS 13h30min 
Reunião com “quorum” mínimo de 3/5 (três quintos) previsto no inciso I do art. 14 do Estatuto  

 
 

1. PROCESSO Nº 18617/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/VR – Vice-Reitoria; assunto: 
Proposta de alteração do Artigo 12 do Estatuto da UDESC, resultado dos trabalhos da comissão 
especial de revisão instituída pela Portaria nº 0972/16; relator conselheiro Emerson Cesar de Campos. 
Vista ao conselheiro Ricardo Antônio de Simone Zanon na sessão de 08/12/2016. Vista ao conselheiro 
Márcio Metzner na sessão de 28/03/2017. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/08-12-2016/propostas/Proc-18617-2016.pdf 
Parecer do relator inicial (recebido em 05/12/2016, às 18h44, disponibilizado no mesmo dia às 18h58): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/08-12-2016/propostas/Proc-18617-2016-parecer-
relator.pdf 
Parecer do 1º relator de vista (recebido em 23/03/2017, às 17h14, disponibilizado em 24/03/2017 às 
14h): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/28-03-2017/propostas/Proc-18617-2016-parecer-
relator-vista.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao 2º relator de vista: 10/05/2017 
Data limite para o 2º relator de vista disponibilizar o parecer: 15/05/2017 
Parecer do 2º relator de vista (recebido em 15/05/2017, às 17h06, disponibilizado às 17h15 do mesmo 
dia): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-18617-2016-parecer-
relator-vista-2.pdf 

Aprovado, por unanimidade, o parecer do relator inicial, com discussão. Irá gerar Resolução nº 

015/2017 - CONSUNI, que está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 

2. PROCESSO Nº 18619/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/VR – Vice-Reitoria; assunto: 
Proposta de alteração do Artigo 59 do Estatuto da UDESC, resultado dos trabalhos da comissão 
especial de revisão instituída pela Portaria nº 0972/16; relator conselheiro João Fert Neto. 
Processo adiado da sessão de 08/12/2016 em razão do encerramento da sessão por falta do “quorum” 
mínimo de 3/5 para votação. Vista ao conselheiro Luiz Antônio Ferreira Coelho na sessão de 
28/03/2017. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/08-12-2016/propostas/Proc-18619-2016.pdf 
Parecer do relator inicial (recebido em 06/12/2016, às 15h28, mantido em 24/03/2017 às 19h): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2016/08-12-2016/propostas/Proc-18619-2016-parecer-
relator.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator de vista: 10/05/2017 
Data limite para o relator de vista disponibilizar o parecer: 15/05/2017 
Parecer do relator de vista (recebido em 11/05/2017 às 9h58, disponibilizado às 14h50 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-18619-2016-parecer-
relator-vista.pdf 
O relator de vista retirou o seu parecer. O parecer do relator inicial foi votado e não obteve o número 
mínimo de votos favoráveis para ser aprovado, que era de 3/5 dos membros do CONSUNI (54 votos). 

 
Florianópolis, 03 de maio de 2017. 
  
 
 
Prof. Marcus Tomasi  
Presidente do CONSUNI 
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