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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 21 de maio de 2020, com início às 13h30, por 
videoconferência, através da Plataforma Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/, 
com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação; Aprovada por unanimidade, sem alteração e sem discussão 

 
2. Expediente; Reitor solicitou que as inscrições fossem feitas através das notas compartilhadas. 

O Prof. José Fernando Fragalli solicitou que fossem apresentadas ao CONSUNI normas para 
as eleições de representantes para o CONSUNI e Câmaras cujas vagas estão abertas em 
decorrência do término do mandato e da não realização de eleições em razão do decreto de 
quarentena do Governador 

 
 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1. PROCESSO Nº 30332/2019; origem: UDESC/REIT/COMODO - Coordenadoria de Movimentação 
Docente; interessado: UDESC; assunto: Proposta de Minuta de Departamentalização 2019; relator 
conselheiro Éverton L. P. de Lorenzi Cancellier. Adiado da sessão de 12-12-2019 em razão de 
concessão de vista para o conselheiro Joris Pazin. Adiado de 24-03-2020 em razão da não 
realização da sessão por força do Decreto nº 525, de 23 de março de 2020. Vista ao conselheiro 
Jaison Ademir Sevegnani na sessão de 04-05-2020;  
Aprovado por maioria, com discussão, o parecer de vista do conselheiro Joris Pazin, favorável à 
aprovação da departamentalização apresentada pelo relator inicial Éverton L. P. de Lorenzi 
Cancellier mas com a inclusão/manutenção do Departamento de Ciências da Saúde do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte- CEFID conforme relação de professores descrita no presente 
processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 021/2020-CONSUNI que será 
publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos 

 
3.2. PROCESSO Nº 24046/2019 (digital); origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração; 

interessado: 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 da sessão de 04-05-2020, por solicitação do relator, por continuar o 
processo em diligência; 
Retirado de pauta, na ordem do dia, em razão de continuar em diligência. 

 
3.3. PROCESSO Nº 18290/2019; origem: UDESC/CERES/DAD - Direção de Administração; 

interessado: Maisa de Amorim Bleyer; assunto: Proposta de resolução para utilização de espaço 
físico na UDESC Laguna; relator conselheiro Alexandre Borges Fagundes. 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;  
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação da proposta 
de resolução apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 022/2020-
CONSUNI que será publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos 
Conselhos 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/014-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/016-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/016-2020-cni.pdf
https://www.moodle.udesc.br/
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3.4. PROCESSO Nº 4351/2020; origem: UDESC/CEO/DG - Direção Geral; interessado: Silvana dos 
Santos Zanotelli; assunto: Decisão do CONCEO acerca do Processo 9826/2019 que provoca 
alteração da Resolução n° 081/2011 - CONSUNI, de 03/11/2011 (que Cria o Órgão Suplementar 
Setorial, denominado Fazenda Experimental do Centro de Educação Superior do Oeste -  FECEO, 
da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, e aprova respectivo Regimento 
Interno); relator conselheiro Amauri Bogo. 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; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação da 
solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 023/2020-
CONSUNI que será publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos 
Conselhos 
  

3.5. PROCESSO Nº 31583/2019; origem: UDESC/CCT/EE - Departamento de Engenharia Elétrica; 
interessado: Douglas Wildgrube Bertol; assunto: Termo de Convênio que entre si celebram a 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a Pollux; relatora conselheira Marilha dos 
Santos. Adiado de 24-03-2020 em razão da não realização da sessão por força do Decreto nº 525, 
de 23 de março de 2020. Relatoria transferida à suplente, Paula Cristina Primo, em 02-05-2020, em 
razão da renúncia da titular. Adiado da sessão extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de 
tempo da sessão para apreciação do processo; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à aprovação do ad 
referendum do Reitor da Resolução nº 09/2020-CONSUNI, que homologou o Termo de Convênio 
de Cooperação Técnico-Científica celebrado entre UDESC e a HAHNTEL S/A e seu respectivo 
Termo Aditivo e Plano de Trabalho, bem como o pagamento da gratificação prevista no referido 
convênio. A decisão será expressa através da Resolução nº 024/2020-CONSUNI que será 
publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos 

 
3.6. PROCESSO Nº 33827/2019; origem: UDESC/CCT/CC/DOC - Docentes do Departamento de 

Ciência da Computação; interessado: ArcelorMittal Vega S.A. e Rafael Stubs Parpinelli; assunto: 
Termo de Convênio que entre si celebram a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 
e a Arcelormittal Brasil S.A.; relatora conselheira Marilha dos Santos. 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; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável ao ad referendum do 
Reitor da Resolução 10/2020 do CONSUNI que homologa o Termo de Convênio de Cooperação 
Técnico-Científica celebrado entre UDESC e a Arcelormittal Brasil S/A e seus respectivos Planos 
de Trabalho bem como o pagamento da gratificação prevista no referido convênio. A decisão será 
expressa através da Resolução nº 025/2020-CONSUNI que será publicada na página do referido 
conselho no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos 

 
3.7. PROCESSO Nº 33592/2019; origem: UDESC/FAED/SECPPGPLA - Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento; interessado: Gláucia de Oliveira 
Assis; assunto: Solicita homologação de mudança de modalidade do curso de mestrado profissional 
para mestrado acadêmico no âmbito do PPGPLAN/FAED (aprovado “ad referendum” pelo Reitor 
em 11.12.2019 através da Resolução nº 71/2019-CONSUNI); relator conselheiro Rafael Tezza. 
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; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável ao ad referendum do 
Reitor da Resolução 71/2019. A decisão será expressa através da Resolução nº026/2020-
CONSUNI que será publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos 
Conselhos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/071-2019-cni.pdf
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3.8. PROCESSO Nº 23985/2019; (digital) 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; 
Retirado de pauta por ausência do relator à reunião. Voltará à pauta da próxima reunião. 

 
3.9. PROCESSO Nº 31699/2019; (digital) origem: UDESC/ESAG/DEX - Direção de Extensão; 

interessado: 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; 
Retirado de pauta por ausência do relator à reunião. Voltará à pauta da próxima reunião. 
 

3.10. Apreciação, para homologação, nos termos do inciso XIV do art. 28 do Estatuto da UDESC, da 
decisão do então Reitor da UDESC, Prof. Marcus Tomasi, de empossar, ad referendum do 
CONSUNI, os novos Reitor e Vice-Reitor da UDESC, Professores Dilmar Baretta e Luiz Antônio 
Ferreira Coelho, respectivamente, eleitos para a gestão 2020-2024. Adiado da sessão 
extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de tempo da sessão para apreciação do processo; 
Homologado, por unanimidade, sem discussão.  
 

3.11. PROCESSO Nº 10541/2020; origem: UDESC/REIT/CAE - Coordenadoria de Assuntos Estudantis; 
interessado: Roberta Kloster; assunto: Proposta de alteração da Resolução CONSUNI 060/2018 , 
que Cria e normatiza o Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em Situação de 
Vulnerabilidade Socioeconômica – PRAFE (aprovado ad referendum pelo Reitor em 16.04.2020 
através da Resolução nº 13/2020-CONSUNI); relator conselheiro Paulo Henrique Xavier de Souza. 
Adiado da sessão extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de tempo da sessão para apreciação 
do processo; 
Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à homologação da 
Resolução nº 13/2020-CONSUNI. A decisão será expressa através da Resolução nº 027/2020-
CONSUNI que será publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos 
Conselhos 

 
3.12. PROCESSO Nº 10919/2020; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; 

interessado: UDESC; assunto: Edital de Fluxo Contínuo nº 01/2020. Credenciamento da Fundação 
de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC); relator conselheiro César Manchein. Adiado 
da sessão extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de tempo da sessão para apreciação do 
processo; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável ao credenciamento 
solicitado. A decisão será expressa através da Resolução nº 028/2020-CONSUNI que será 
publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos 

 
3.13. PROCESSO Nº 9772/2020; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; 

interessado: UDESC; assunto: Solicita a prorrogação de prazo de credenciamento das fundações 
de apoio junto a UDESC, cujo prazo vencem em 2020 (aprovado ad referendum pelo Reitor em 
06.04.2020 através da Resolução nº 12/2020-CONSUNI); relator conselheiro César Manchein. 
Adiado da sessão extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de tempo da sessão para apreciação 
do processo; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à homologação da 
Resolução nº 12/2020-CONSUNI. A decisão será expressa através da Resolução nº 029/2020-
CONSUNI que será publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos 
Conselhos 

 
 
 

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/2020/013-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/012-2020-cni.pdf
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3.14. PROCESSO Nº 10989/2020; origem: UDESC/CEFID/FICOLPDE - Colegiado Pleno do 
Departamento de Fisioterapia; interessado: Mayco Moraes Nunes; assunto: Solicito alteração da 
Resolução que normatiza as cerimônias de outorga de grau em função da pandemia (aprovado ad 
referendum pelo Reitor em 23.04.2020 através da Resolução nº 15/2020-CONSUNI); relatora 
conselheira Patrícia Sfair Sunye. Adiado da sessão extraordinária de 04-05-2020 por exiguidade de 
tempo da sessão para apreciação do processo; 
Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à homologação da 
Resolução nº 15/2020-CONSUNI. A decisão será expressa através da Resolução nº 030/2020-
CONSUNI que será publicada na página do referido conselho no sítio oficial da Secretaria dos 
Conselhos 
 

 
 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 

Florianópolis, 08 de maio de 2020. 
 
 
Prof. Dilmar Baretta 
Presidente do CONSUNI 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/015-2020-cni.pdf

