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PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUNI DE 23-04-2019, ÀS 13h 
 

3.1 - PROCESSO Nº 2466/2019; origem: UDESC/REIT/CONSUNI - Conselho Universitário; interessado: 
UDESC; assunto: Proposta da Comissão instituída pela Portaria nº 01/2018-CONSUNI de alteração do 
Regimento Geral para regulamentação dos §§ 5º e 6º dos arts. 15A, 15C, 15E e dos §§ 4º e 5º do art. 15G, 
bem como para definição da ocupação da representação disposta no inciso III do art. 15G, todos do 
Estatuto da UDESC introduzidos pelo Decreto nº 1.793, de 08.11.2018; relator conselheiro Leandro Zvirtes. 
Vista ao conselheiro Diogo Pereto Nunes Martins na reunião de 27/03/2019. 
Processo digital disponível em: 
https://sgpe.sea.sc.gov.br/ 
Parecer do relator (disponibilizado no processo junto ao SGPe em 25/03/2019, às 16h25): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-2466-2019-
parecer-relator.pdf 
Data limite para apresentação de emendas ao relator de vista: 16/04/2019. 
Data limite para o relator de vista disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
 
3.2. PROCESSO Nº 2484/2019; origem: UDESC/REIT/CONSUNI - Conselho Universitário; interessado: 
UDESC; assunto: Proposta da Comissão instituída pela Portaria nº 01/2018-CONSUNI de alteração do 
Regimento Geral para regulamentação do art. 10 do Estatuto da UDESC alterado pelo Decreto nº 1.793, 
de 08.11.2018; relator conselheiro Leandro Zvirtes. Vista ao conselheiro Éverton Luís Pellizzaro de Lorenzi 
Cancellier na reunião de 27/03/2019. 
Processo digital disponível em: 
https://sgpe.sea.sc.gov.br/ 
Parecer do relator (disponibilizado no processo junto ao SGPe em 25/03/2019, às 15h02): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-2484-2019-
parecer-relator.pdf 
Data limite para apresentação de emendas ao relator de vista: 16/04/2019. 
Data limite para o relator de vista disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Parecer do relator de vista (disponibilizado no processo junto ao SGPe em 18/04/2019, às 
20h08):  
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/23-04-2019/propostas/Proc-2484-2019-
parecer-relator-vista.pdf 
 
Florianópolis, 12 de abril de 2019. 
 
 
 
Prof. Marcus Tomasi 

Presidente 
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