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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO CONSUNI DE 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 9h30 
 
 

1. PROCESSO Nº 2962/2017; origem: UDESC/CEART/PROF-ARTES; interessado: UDESC; assunto: 
Solicita pagamento de função para o próximo Coordenador do Programa de Mestrado Profissional 
em Artes – PROF-ARTES do CEART/UDESC; relator conselheiro Fernando Roberto Xavier. 
 
Histórico da tramitação no CONSUNI: 
Distribuído em 03/07/2017 ao conselheiro Roberto Silvio Ubertino Rosso Junior para relato na sessão 
de 13/07/2017. Adiado da sessão de 13/07/2017 em razão de diligência solicitada pelo relator. Adiado 
das sessões de 05/09/2017, 26/10/2017 e 14/12/2017 em razão de continuar em diligência. Adiado 
da sessão de 22/03/2018 por ter sido diligenciado novamente. Redistribuído em 26/04/2018 ao 
conselheiro Fernando Roberto Xavier em razão do término do mandato do relator anterior. Adiado da 
sessão de 15/05/2018 em razão da ausência do relator, que, com outros conselheiros do CCT, ficou 
retido em engarrafamento na BR 101 provocado por acidente na Ponte de Navegantes. 
 

2. PROCESSO Nº 2131/2016; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: 
UDESC; assunto: Solicita alteração no Decreto de Estágio Probatório de Docentes; relator 
conselheiro Dilmar Baretta. 
Adiado da sessão de 15/05/2018 em razão da ausência do relator, que estava afastado das atividades 
por recomendação médica. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-2131-2016.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 04/07/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 09/07/2018, até as 19h 
Parecer do relator (recebido em 05/07/2018, às 11h37; disponibilizado às 13h20 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-2131-2016-parecer-
relator.pdf 
 

3. PROCESSO Nº 2194/2018; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduacão; assunto: Solicita análise de resolução professor visitante convidado; 
relator conselheiro Éverton L. P. de Lorenzi Cancellier. 
Adiado da sessão de 15/05/2018 em razão de diligência à PROJUR solicitada pelo relator. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-2194-2018.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 04/07/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 09/07/2018, até as 19h 
Parecer do relator (recebido em 06/07/2018, às 16h12; disponibilizado em 09/07/2018, às 14h55): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-2194-2018-parecer-
relator.pdf 
 

4. PROCESSO Nº 16219/2017; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPPG 
encaminha Minuta de Resolução que dispõe sobre "Cria e normatiza a política institucional de Centros 
Multiusuários e Laboratórios Multiusuários da UDESC" (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 
23/05/2018 através da Resolução nº 14/2018-CONSUNI); relator conselheiro Peter Johann Bürger. 
 
Histórico da tramitação no CONSUNI: 
Distribuído em 26/04/2018 ao conselheiro Luiz Antônio Ferreira Coelho para relato na sessão de 
15/05/2018. Adiado da sessão de 15/05/2018 em razão da ausência do relator, que, com outros 
conselheiros do CCT, ficou retido em engarrafamento na BR 101 provocado por acidente na Ponte 
de Navegantes. Redistribuído em 29/06/2018 ao conselheiro Peter Johann Bürger em razão do 
término do mandato do relator anterior. 
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Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-16219-2017.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 04/07/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 09/07/2018, até as 19h 
Parecer do relator (recebido em 09/07/2018, às 18h20; disponibilizado às 18h30 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-16219-2017-
parecer-relator.pdf 
 

5. PROCESSO Nº 16224/2017; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPPG 
encaminha Minuta de Resolução que dispõe sobre "Programa de apoio à manutenção de 
Equipamentos dos Centros Multiusuários e Laboratórios Multiusuários da UDESC" (aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 23/05/2018 através da Resolução nº 15/2018-CONSUNI); relator 
conselheiro Peter Johann Bürger. 
 
Histórico da tramitação no CONSUNI: 
Distribuído em 26/04/2018 ao conselheiro Luiz Antônio Ferreira Coelho para relato na sessão de 
15/05/2018. Adiado da sessão de 15/05/2018 em razão da ausência do relator, que, com outros 
conselheiros do CCT, ficou retido em engarrafamento na BR 101 provocado por acidente na Ponte 
de Navegantes. Redistribuído em 29/06/2018 ao conselheiro Peter Johann Bürger em razão do 
término do mandato do relator anterior. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-16224-2017.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 04/07/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 09/07/2018, até as 19h 
Parecer do relator (recebido em 09/07/2018, às 18h20; disponibilizado às 18h30 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-16224-2017-
parecer-relator.pdf 
 

6. PROCESSO Nº 7315/2018; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; 
interessado: UDESC; assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre as atividades de prestação 
de serviços à comunidade externa da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; 
relator conselheiro Leandro Zvirtes. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-7315-2018.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 04/07/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 09/07/2018, até as 19h 
Proposta do processo (recebido em 09/07/2018, às 18h45; disponibilizado às 18h50 do mesmo dia): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-7315-2018-parecer-
relator.pdf 
 

7. PROCESSO Nº 6059/2018; origem: UDESC/CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: 
Clóvis Eliseu Gewehr; assunto: Proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Centro 
do CAV – CONCECAV; relatora conselheira Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/11-07-2018/propostas/Proc-6059-2018.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 04/07/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 09/07/2018, até as 19h 

 
8. PROCESSO Nº 6448/2018; origem: UDESC/REIT/CIPI – Coordenadoria de Projetos e Inovação; 

interessado: UDESC; assunto: Credenciamento da Fundação de Apoio FAPEU – Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – conforme Edital 01/2018; relator conselheiro Émerson 
César de Campos. 
 

9. PROCESSO Nº 5360/2018; origem: UDESC/REIT/COVEST – Coordenadoria de Vestibulares e 
Concursos; assunto: Solicitação de pagamento para professores efetivos UDESC – elaboradores de 
questões – Vestibular de Inverno 2018/2 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 12/06/2018 
através da Resolução nº 16/2018-CONSUNI); relator conselheiro Oséias Alves Pessoa. 
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10. PROCESSO Nº 6699/2018; origem: UDESC/REIT/COVEST – Coordenadoria de Vestibulares e 
Concursos; assunto: Solicitação de pagamento dos servidores que atuaram na aplicação do 
Vestibular de Inverno 2018/2 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 12/06/2018 através da 
Resolução nº 17/2018-CONSUNI); relator conselheiro Oséias Alves Pessoa. 
 

11. Sorteio de 1 (um) Centro para eleger um representante discente de pós-graduação “stricto 
sensu” junto ao CONSUNI, vaga em sistema de rodízio entre os Centros prevista no inciso VII do 
art. 13 do Estatuto, combinado com o inciso IV do art. 13 do Regimento Geral da UDESC. A vaga 
atual está com a ESAG com mandato até 12/07/2018. Centros que possuem pós-graduação “stricto 
sensu”: CAV, CCT, CEART, CEFID, CEO, ESAG e FAED. Centros que participarão do sorteio: CAV, 
CCT, CEART, CEO e FAED. Já participaram do sorteio: CEFID e ESAG. 
 
Florianópolis, 29 de junho de 2018. 
Prof. Marcus Tomasi 
Presidente do CONSUNI 
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