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CONVOCAÇÃO 
 
De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI e com 
base na Resolução nº 14/2020-CONSUNI, homologada pela Resolução nº 16/2020-CONSUNI, que 
regulamentou a realização de reuniões por meio de solução tecnológica que permite a participação remota 
dos conselheiros de locais externos à Universidade, dispensando a presença física dos mesmos nas salas 
próprias de transmissão localizadas nos Centros e Reitoria, convoco Vossa Senhoria para reunião 
ordinária do Plenário do Conselho Universitário - CONSUNI a realizar-se no dia 15 de julho de 2020, 
com início às 13h30, por videoconferência, através da Plataforma Moodle, no endereço 
https://www.moodle.udesc.br/, com transmissão em tempo real através de vc.udesc.br, com a seguinte 
ordem dos trabalhos: 

 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação; (enviada por e-mail - Documento Digital nº 20442/2020) 
2. Expediente; 

Posse para representantes docentes do CEAVI:  
Profª Dinorá Baldo de Fáveri, titular, e Profª Mariley Kroetz, suplente (posse na pessoa da suplente) 
Profª Marília Guterres Ferreira, titular, e Ângela Maria Blatt Ortiga, suplente; 
Profº Pablo Schoeffel, titular, e Profº Fernando dos Santos, suplente; 
 
 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1. PROCESSO Nº 24046/2019 (digital); origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração; 
interessada: Marilha dos Santos; assunto: Proposta de Nova Resolução do Regimento Interno do 
Conselho de Centro do Centro de Educação Superior do Oeste – CONCEO; relator conselheiro 
Joris Pazin. Adiado da sessão de 12-12-2019 em razão de diligência do relator ao Centro de origem. 
Adiado de 24-03-2020 em razão da não realização da sessão por força do Decreto nº 525, de 23 
de março de 2020. Adiado das sessões de 04-05-2020 e 21-05-2020, por solicitação do relator, por 
continuar o processo em diligência;  
Vista para o conselheiro Roberto Oliveira Prado. 
 

3.2. PROCESSO Nº 23985/2019; origem: UDESC/ESAG/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-
Graduação; interessado: Sulivan Desiree Fischer;  assunto: Pagamento de gratificação aos 
servidores que atuaram no Programa de Desenvolvimento Gerencial para a Secretaria Municipal 
de Saúde de Florianópolis, no ano de 2019 (aprovado ad referendum pelo Reitor em 04.12.2019 
através da Resolução nº 69/2019-CONSUNI); relator conselheiro José Carlos de Souza. Adiado de 
24-03-2020 em razão da não realização da sessão por força do Decreto nº 525, de 23 de março de 
2020. Adiado da sessão extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de tempo da sessão para 
apreciação do processo. Adiado da sessão de 21-05-2020, em razão da ausência do relator à 
sessão;  
Aprovado por unanimidade, com discussão. Irá gerar Resolução nº 035/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 
  

3.3. PROCESSO Nº 31699/2019; origem: UDESC/ESAG/DEX - Direção de Extensão; interessada: 
Patrícia Vendramini; Assunto: Solicita a publicação "ad referendum" de Resolução CONSUNI para 
o pagamento das gratificações aos servidores desta UDESC/ESAG designados para a execução 
de atividades do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão Pública com 
Ênfase em Atividade Bombeiril (aprovado ad referendum pelo Reitor em 03.12.2019 através da 
Resolução nº 68/2019-CONSUNI); relator conselheiro José Carlos de Souza. Adiado de 24-03-2020 
em razão da não realização da sessão por força do Decreto nº 525, de 23 de março de 2020. Adiado 
da sessão extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de tempo da sessão para apreciação do 
processo. Adiado da sessão de 21-05-2020, em razão da ausência do relator à sessão;  
aprovado por unanimidade com discussão. Irá gerar Resolução nº 036/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.4. PROCESSO Nº 13864/2020; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessada: Letícia Sequinatto; assunto: Retorno das aulas da Pós-Graduação da 
UDESC (aprovado ad referendum pelo Reitor em 13/05/2020 através da Resolução nº 19/2020- 
CONSUNI); relator conselheiro Éverton L. P. de Lorenzi Cancellier;  
aprovado por maioria, com 1 voto contrário, com discussão. Irá gerar Resolução nº 037/2020-
CONSUNI, que está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/014-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/016-2020-cni.pdf
https://www.moodle.udesc.br/
http://vc.udesc.br/userportal/#/home/main
https://sgpe.sea.sc.gov.br/cpav/visualizarProcesso.do?processoPK=20552,12022,2020
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/069-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/068-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/019-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/019-2020-cni.pdf
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3.5. PROCESSO Nº 14037/2020; origem: UDESC/REIT/CG - Chefia de Gabinete; interessado: Dilmar 

Baretta; assunto: Com base na solicitação do retorno as aulas remotas realizado pela PROPPG, 
onde solicita a reitoria a possibilidade de acesso à internet para os poucos discentes da pós-
graduação mediante auxílio para inclusão digital no período da Pandemia do coronavírus (COVID-
19). Avaliamos que são poucos os alunos que necessitam, assim encaminho para a PROEX para 
manifestação e, se julgar pertinente, elabore uma nova minuta específica de resolução para esta 
situação (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 18.05.2020 através da Resolução nº 20/2020-
CONSUNI); relator conselheiro Marcos Fergütz;  
aprovado por unanimidade com discussão. Irá gerar Resolução nº 038/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.6. PROCESSO Nº 8523/2020; origem: UDESC/REIT/PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento; 

interessado: UDESC; assunto: Proposta de Resolução que institui em caráter temporário, 
excepcional e emergencial o teletrabalho e a flexibilização da jornada de trabalho a todos os 
servidores da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (aprovado “ad referendum” pelo 
Reitor em 17/03/2020, através da Resolução nº 7/2020-CONSUNI); relator conselheiro Vinícius 
Alexandre Perucci;  
Vista ao conselheiro Roberto Oliveira Prado. 

 
3.7. PROCESSO Nº 14741/2020; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação; interessada: Letícia Sequinatto, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: 
Proposta de alteração da Resolução nº 280/2006 - CONSUNI alterada pela Resolução nº 024/2015 
- CONSUNI que dispõe sobre o Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação - PROMOP, 
da UDESC; relator conselheiro César Manchein;  
Aprovado por unanimidade com discussão. Irá gerar Resolução nº 039/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.8. PROCESSO Nº 15172/2020; origem: UDESC/REIT/SECON - Secretaria dos Conselhos 

Superiores; interessado: UDESC; assunto: Encaminha proposta de regulamentação de reuniões 
remotas do Conselho Curador (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 28/05/2020, através da 
Resolução nº 31/2020-CONSUNI); relator conselheiro João Fert Neto;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 040/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.9. PROCESSO Nº 7808/2020; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; 

interessado: UDESC; assunto: Solicitação de Alteração de Resolução nº 87/2015, que “Dispõe 
sobre as relações entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e 
fundações de apoio e dá outras providências.” (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 
18/03/2020, através da Resolução nº 8/2020-CONSUNI); relator conselheiro Alexandre Tadeu 
Paulino;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 041/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.10. PROCESSO Nº 14666/2020; origem: UDESC/CCT/CC/DOC - Docentes do Departamento de 

Ciência da Computação; interessado: Guilherme Piegas Koslovski; assunto: Reforma da decisão 
sobre o processo 06658/2020; relatora conselheira Julice Dias;  
aprovado por unanimidade, com discussão. Irá gerar Parecer nº 01/2020-CONSUNI, que está 
em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.11. PROCESSO Nº 35114/2019; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Comunidade; interessado: Marino Luiz Eyerkaufer; assunto: Encaminha solicitação de alteração da 
resolução 068/2018-CONSUNI (que “Aprova, nos termos da Resolução nº 26/2008 – CONSUNI, 
alterada pelas Resoluções nºs 25/2014 – CONSUNI e 76/2017 – CONSUNI, o pagamento de 
gratificação a servidores da UDESC pela produção de estudos e documentos técnicos, na temática 
da cooperação humanitária internacional, no âmbito do projeto de cooperação técnica internacional 
BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil”); relator 
conselheiro Clovis Eliseu Gewehr;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 042/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/020-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/020-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/007-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/031-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/008-2020-cni.pdf
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3.12. PROCESSO Nº 11202/2020; origem: UDESC/CEFID/EFCOLPDE - Colegiado Pleno Do Dep. De 

Educação Física - CEFID - EF – COLPDE; interessada: Suzana Matheus Pereira; assunto: Termo 
de Convênio que entre si celebram a UDESC e o Município de Florianópolis, por Intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde; relatora conselheira Daiane Dordete Steckert Jacobs;  
Retirado no expediente para diligência. 

 
3.13. PROCESSO Nº 8886/2020; origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração 

Empresarial; interessado: Julíbio David Ardigo; assunto: Proposta de Serviço de Cooperação 
Academica a ser enviada à RNP; relator conselheiro Vinícius Alexandre Perucci;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 043/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.14. PROCESSO Nº 27492/2019; origem: UDESC/CESFI/EPET - Departamento de Engenharia do 

Petróleo; interessado: Daniel Fabian Betú; assunto: Solicita à PROPLAN que submeta à apreciação 
do CONSAD e do CONSUNI a solicitação de pagamento de vencimentos para execução de projeto 
de pesquisa com financiamento externo conforme Resolução 026-2008 - CONSUNI (aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 02/03/2020, através da Resolução nº 4/2020-CONSUNI); relator 
conselheiro Paulo Henrique Xavier de Souza; (passou para 1º item)  
Aprovado por unanimidade, com discussão. Irá gerar Resolução nº 034/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.15. PROCESSO Nº 4954/2020; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e 

Concursos; interessada: Rosângela de Souza Machado; assunto: Solicitação de pagamento dos 
servidores que atuaram no planejamento, organização e aplicação do Processo Seletivo EaD 2020-
1 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 09/03/2020, através da Resolução nº 5/2020-
CONSUNI); relatora conselheira Rosa Elisabete Militz W. Martins;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 044/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.16. PROCESSO Nº 22951/2019; origem: UDESC/CAV/CTRAN - Coordenadoria de Transportes; 

interessado: Sílvio Luís Rafaeli Neto; assunto: Solicita retificação Resolução 053/2018 - Pagamento 
de gratificação a servidores docentes e técnicos no escopo do Projeto Hidro-Lages, referente ao 
Contrato nº 134/2018 celebrado entre o Município de Lages/Defesa Civil e a UDESC, homologado 
pela Resolução nº 27/2018-CONSAD (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 05/12/2019, 
através da Resolução nº 70/2019-CONSUNI); relator conselheiro Jaison Ademir Sevegnani; 
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 045/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.17. PROCESSO Nº 33435/2019; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e 

Concursos; interessada: Rosangela de Souza Machado;  assunto: solicitação de pagamento dos 
servidores que atuaram no Vestibular de Verão 2020-1 (aprovado ad referendum pelo Reitor em 
29.11.2019 através da Resolução nº 67/2019-CONSUNI); relatora conselheira Lucimara da Cunha 
Santos;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 46/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
3.18. PROCESSO Nº 36030/2019; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e 

Concursos; interessada: Rosangela de Souza Machado; assunto: Pagamento de gratificação aos 
servidores da UDESC que atuaram na execução do Concurso Público do IMA-2019 (aprovado ad 
referendum pelo Reitor em 22.01.2020 através da Resolução nº 1/2020-CONSUNI); relatora 
conselheira Lucimara da Cunha Santos;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 047/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
 
 
 
 
 
 

http://200.19.105.236/consuni/resol/2020/004-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/005-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/005-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/070-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/067-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/001-2020-cni.pdf
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3.19. PROCESSO Nº 114/2020: origem: UDESC/CEFID/CCEF - Coordenadoria da Clínica Escola de 
Fisioterapia; interessado: Sandroval Francisco Torres; assunto: Solicitação de pagamento de 
gratificação a servidores da UDESC participantes do Programa Saúde do Trabalhador, referente ao 
termo de cooperação técnica celebrado entre a UDESC e o Ministério Público do Trabalho do 
Estado de Santa Catarina (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 01/04/2020, através da 
Resolução nº 11/2020-CONSUNI); relator conselheiro José Carlos de Souza;  
aprovado por unanimidade, sem discussão. Irá gerar Resolução nº 048/2020-CONSUNI, que 
está em fase de elaboração e será publicada no site da SECON. 

 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 

Florianópolis, 01 de julho de 2020. 
 
 
Prof. Dr. Dilmar Baretta 
Presidente do Plenário do CONSUNI 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/011-2020-cni.pdf

