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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO CONSUNI DE 15 DE MAIO DE 2018, ÀS 13h30min 
 

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. 
O processo não foi apreciado 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 14067/2017; origem: UDESC; interessado: Sindicato dos Técnicos da Universidade 
do Estado de Santa Catarina – SINTUDESC; assunto: Proposta de criação de Auxílio Social e Saúde 
no valor de R$ 250,00 para os servidores aposentados; relator conselheiro José Fernando Fragalli. 
Adiado da sessão de 22/03/2018 em razão de diligência solicitada pelo relator. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/22-03-2018/propostas/Proc-14067-2017.pdf 

Parecer de diligência do relator (recebido em 19/03/2018, às 19h05; disponibilizado em 20/03/2017 
às 14h03): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/22-03-2018/propostas/Proc-14067-2017-
parecer-relator.pdf 
O interessado solicitou o arquivamento do Processo. A solicitação foi acolhida pelo Plenário. 
 

3. 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. 
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: 08/05/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/05/2018, até as 19h 
O processo não foi apreciado em razão da ausência do relator, que estava afastado das atividades 
por recomendação médica. 
 

4. 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. 
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: 08/05/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/05/2018, até as 19h 
O processo não foi apreciado em razão de diligência à PROJUR solicitada pelo relator. 
 

5. 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"; relator conselheiro Luiz Antonio Ferreira 
Coelho. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-16219-2017.pdf 
Parecer do relator (recebido em 10/05/2018 às 14h33; disponibilizado no mesmo dia às 14h55): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-16219-2017-
parecer-relator.pdf 
O processo não foi apreciado 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. 
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6. 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"; relator 
conselheiro Luiz Antonio Ferreira Coelho. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-16224-2017.pdf 
Parecer do relator (recebido em 10/05/2018 às 14h33; disponibilizado no mesmo dia às 14h55): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-16224-2017-
parecer-relator.pdf 
O processo não foi apreciado 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. 
 

7. PROCESSO Nº 866/2018; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduacão; assunto: Encaminha para análise a proposta de alteração da Resolução 
31/2011-CONSUNI, que dispõe sobre a criação e normatização do Programa Institucional de 
Iniciação Científica, e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIC&DTI, da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 
27.02.2018 através da Resolução nº 02/2018-CONSUNI); relator conselheiro Carlos Alberto Barth. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-866-2018.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 08/05/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/05/2018, até as 19h 
Aprovado o parecer do relator, que recomendava a homologação da Resolução nº 02/2018-
CONSUNI, com alterações. Irá gerar a Resolução nº 012/2018-CONSUNI que está em fase de 
elaboração e será publicada no site da SECON. 
 

8. PROCESSO Nº 3328/2018; interessado: Rosângela de Souza Machado; origem: 
UDESC/REIT/COVEST – Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; assunto: Solicita retificação 
do art. 1º da Resolução nº 19/2014-CONSUNI; relator conselheiro Paulo Henrique Xavier de Souza. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2018/15-05-2018/propostas/Proc-3328-2018.pdf 
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 08/05/2018 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 11/05/2018, até as 19h 
Aprovado o parecer do relator, que era favorável à aprovação da retificação solicitada nos autos. Irá 
gerar a Resolução nº 013/2018-CONSUNI que está em fase de elaboração e será publicada no site 
da SECON. 
 

9. 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/conselho/concur/eleicoes 
Foram eleitos: 
Roberta Kloster (do CEFID), como titular, e Gabriela Monteiro (do CEART), como suplente, para a 
vaga de representante técnico-universitário; e 
Mário André Corrêa de Faria (da FAED), como titular, e Marco Antonio Catuti (da FAED), como 
suplente, para a vaga de representante discente. 
 
 
 
Florianópolis, 04 de maio de 2018. 
 
 
Prof. Marcus Tomasi 
Presidente do CONSUNI 
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