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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, convoco 
Vossa Senhoria para reunião extraordinária do Plenário do Conselho Universitário - CONSUNI a 
realizar-se no dia 13 de setembro de 2021, com início às 13h (podendo ser retomada na manhã do dia 
seguinte), por videoconferência, através da Plataforma Moodle, no endereço 
https://www.moodle.udesc.br/, com transmissão em tempo real através do Canal da UDESC no YouTube, 
com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação; 

Ata nº 164 da reunião extraordinária de 31-08-2021 - Documento Digital UDESC 36567/2021  
Ata nº 165 da reunião ordinária de 31-08-2021 - Documento Digital UDESC 36639/2021  
 

2. Expediente; 

Posse: Professor Antônio Waldimir Leopoldino da Silva, titular, e Maria Luisa Appendino Nunes 
Zotti, suplente, representantes docentes do CEO 
Justificativas de ausência: 

Alexandre Tadeu Paulino, Dinorá Baldo de Faveri, Fernando dos Santos, Débora Barni de Campos 

 
3. Ordem do Dia: 

 
3.1.  PROCESSO Nº 25171/2021; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: 

Prof. Nério Amboni; assunto: Inclui ajustes na Resolução 050/2020 - CONSUNI de 17 de agosto 
de 2020 que "Dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não presenciais nos cursos 
presenciais de Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde 
pública relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos da presente resolução", 
a qual passa a vigorar na forma da presente Resolução; relatora conselheira Ana Paula Menezes 
Pereira. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado por unanimidade o parecer da relatora inicial, favorável à aprovação 
dos ajustes apresentados no processo, sendo aprovada também Emenda Substitutiva da 
conselheira Janine Kniess e Emenda Aditiva 2 (DVS) da acadêmica Luíza Kittel Chiká. A 
decisão será expressa através da Resolução nº 019/2021 – CONSUNI a ser publicada no 
sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.2.  PROCESSO Nº 4171/2021; origem: UDESC/REIT/PROAD - Pró-Reitoria de Administração; 
interessado: Marilha dos Santos; assunto: Proposta de resolução: Regulamenta a criação do 
Programa de Apoio à Capacitação de Técnicos Universitários - PROCAPT para a participação de 
Técnicos Universitários em eventos e cursos nacionais; relator conselheiro Alexander Ricardo 
Martins. Adiado das sessões de 11-05-2021 e 07-07-2021 por exiguidade de tempo das sessões. 
Adiado da sessão de 31-08-2021 por ausência do relator à sessão. 
Decisão: Vista ao conselheiro Pedro Bertemes Filho em 14-09-2021. Voltará à pauta na 
reunião ordinária de 20-10-2021. 
 

3.3.  PROCESSO Nº 12564/2021; origem: UDESC/CAV/DEX - Direção de Extensão; interessado: 
Viviane Aparecida Spinelli Schein; assunto: Pedido de qualificação da Empresa Júnior Agro Junior 
do Curso de Agronomia do CAV UDESC; relator conselheiro Oscar Khoiti Ueno. Adiado da sessão 
de 07-07-2021 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 31-08-2021 por ausência 
do relator à sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
aprovação da solicitação apresentada no processo. A decisão será expressa através da 
Resolução nº 020/2021 - CONSUNI a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos 
Conselhos na internet. 

 
3.4.  PROCESSO Nº 11544/2021; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação; interessado: Letícia Sequinatto; assunto: Proposta de alteração da Resolução 
055/2009 – CONSUNI (Institui e regulamenta o Programa de Professor Voluntário da Pós - 
Graduação da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC); relator 
conselheiro Émerson César de Campos. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de 
tempo da sessão. 
Decisão: Prejudicado pela ausência do relator no momento da apreciação do processo. 
Voltará à pauta na próxima reunião. 

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/
https://www.youtube.com/user/canaludesc
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3.5.  PROCESSO Nº 17377/2021; origem: UDESC/REIT/CEX - Coordenadoria de Extensão; 

interessado: UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 006/2012 - CONSUNI - 
Regulamenta a Política para criação e funcionamento de Empresas Juniores na UDESC, no 
quadro da extensão Universitária; relator conselheiro Antonio Heronaldo de Sousa. Adiado da 
sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Vista ao conselheiro Éverton L. P. de Lorenzi Cancellier em 14-09-2021. Voltará à 
pauta na reunião ordinária de 20-10-2021. 
 

3.6.  PROCESSO Nº 16108/2021; origem: UDESC/REIT/COAI - Coordenadoria de Avaliação 
Institucional; interessado: UDESC; assunto: Apresentação para análise do Projeto de Avaliação 
Institucional (PAI) 2020-2021 - 5ª edição (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 01-06-2021 
através da Resolução nº 6/2021-CONSUNI); relator conselheiro Alexandre Tadeu Paulino. Adiado 
da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Prejudicado pela ausência do relator no momento da apreciação do processo. 
Voltará à pauta na próxima reunião. 

 
3.7.  PROCESSO Nº 22422/2021; origem: UDESC/ESAG/DEX - Direção de Extensão; interessado: 

Daniel Moraes Pinheiro; assunto: Projeto de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização 
em Gestão Pública Aplicada à SAP/SC - Secretaria de Estado da Administração Prisional e 
Socioeducativa de Santa Catarina; relator conselheiro Luciano Emilio Hack. Adiado da sessão de 
31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
aprovação do Projeto de Curso apresentado no processo. A decisão será expressa através 
da Resolução nº 021/2021 - CONSUNI a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos 
Conselhos na internet. 

 
3.8.  PROCESSO Nº 7876/2021; origem: UDESC/CCT/EM - Departamento de Engenharia Mecânica; 

interessado: Cesar Edil da Costa; assunto: Acordo de Parceria 27194.02.02/2020.02-00 para 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I - Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística - 
Projeto intitulado Melhoria no projeto de ferramentas de injeção de alumínio (apreciação e 
deliberação de solicitação de pagamento de gratificação a servidores); relator conselheiro Esdras 
Pio Antunes da Luz. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Prejudicada a análise do processo em razão do relator não ter publicado o parecer 
nos autos conforme determina o art. 34 do Regimento Interno. O processo voltará à pauta 
na próxima reunião. 
 

3.9.  PROCESSO Nº 21729/2021; origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração 
Empresarial; interessado: UDESC; assunto: 3º Termo Aditivo ao Protocolo de Cooperação 
Técnica nº 2017TN000437 (apreciação e deliberação de solicitação de pagamento de gratificação 
a servidores); relator conselheiro Joris Pazin. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de 
tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
aprovação dos pagamentos das gratificações solicitadas no processo. A decisão será 
expressa através da Resolução nº 022/2021 - CONSUNI a ser publicada no sitio oficial da 
Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.10.  PROCESSO Nº 4351/2021; origem: UDESC/CESFI/EPET - Departamento de Engenharia do 
Petróleo; interessado: Laércio Aniceto Silva e outros; assunto: Convênio de Cooperação Udesc - 
Fundação Certi, Laboratório de Química (apreciação e deliberação de solicitação de pagamento 
de gratificação a servidores); relator conselheiro Jaison Ademir Savegnani. Adiado da sessão de 
31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
aprovação dos pagamentos das gratificações solicitadas no processo. A decisão será 
expressa através da Resolução nº 023/2021 - CONSUNI a ser publicada no sitio oficial da 
Secretaria dos Conselhos na internet. 
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3.11.  PROCESSO Nº 7325/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de 
Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Abertura de processo de 
prestação de contas para junção dos Documentos SGP-e nº 004941/2021 e 006955/2021 
enviados pela Fundação de Apoio FEESC, credenciada pela Resolução 019/2017 - CONSUNI, 
referente à prestação de contas do exercício de 2020; relatora conselheira Patrícia Sfair Sunye. 
Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
aprovação da prestação de contas apresentada no processo. A decisão será expressa 
através da Resolução nº 024/2021 - CONSUNI a ser publicada no sitio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 

 
3.12.  PROCESSO Nº 12449/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de 

Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de Contas da 
Fundação de Apoio FITEJ, conforme Resolução nº 087/2015 - CONSUNI, referente à Unidade 
Prestadora de Serviços - UPS: Microscopia Eletrônica de Varredura, Microscopia Eletrônica de 
Transmissão e Raios-X. Coordenadora responsável pela execução do projeto: Profa. Marilena 
Valadares Folgueras. Centro de Ensino: CCT. Contrato de Parceria UDESC_FITEJ Processo 
SGP-e nº 012634/2018; relator conselheiro Alexandro Andrade. Adiado da sessão de 31-08-2021 
por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
aprovação da prestação de contas apresentada no processo. A decisão será expressa 
através da Resolução nº 025/2021 - CONSUNI a ser publicada no sitio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 
 

3.13.  PROCESSO Nº 10752/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de 
Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de Contas Final, 
conforme Resolução nº 087/2015 - CONSUNI, referente ao Convênio de Parceria 
UDESC_FITEJ_BAGGIO, processo SGP-e de origem nº 003811/2019. Responsável pela 
execução do projeto: Prof. Dilmar Baretta. Empresa Parceira Concedente: BAGGIO INDUSTRIA 
LTDA. Projeto executado pela Fundação de Apoio: FITEJ. Valor Convênio: R$ 50.971,80. Final 
da vigência do Convênio: 15/03/2020; relator conselheiro José Carlos de Souza. Adiado da sessão 
de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Adiado da sessão de 14-09-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
 

3.14.  PROCESSO Nº 22902/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de 
Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, 
conforme Resolução CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio 
FETEP, credenciada pela Resolução nº 020/2017 - CONSUNI, referente ao período de 2019; 
relator conselheiro Cleuzir da Luz. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da 
sessão. 
Decisão: Adiado da sessão de 14-09-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
  

3.15.  PROCESSO Nº 22871/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de 
Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, 
conforme Resolução CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio 
FAPEU, credenciada pela Resolução nº 025/2018 - CONSUNI, referente ao período de 2019; 
relator conselheiro Cleuzir da Luz. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da 
sessão. 
Decisão: Adiado da sessão de 14-09-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
 

3.16.  Escolha de um Centro para eleger o representante discente de pós-graduação “stricto sensu” para 
o CONSUNI de que trata o inciso VII do art. 13 do Estatuto da UDESC, combinado com o inciso 
IV do art. 13 do Regimento Geral da UDESC.” Na reunião de 18-03-2021, o CAV foi sorteado para 
ocupar a vaga e chamou eleição, mas não houve inscritos (SGPe 30371/2021). Nova escolha 
deve ser feita entre CEART e FAED. Os demais Centros que possuem pós-graduação “stricto 
sensu” já foram contemplados em sorteios anteriores. Adiado da sessão de 31-08-2021 por 
exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Adiado da sessão de 14-09-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
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4. Comunicações Pessoais. 
 
 

Florianópolis, 03 de setembro de 2021. 
 
 
Prof. Dr. Dilmar Baretta 
Presidente do Plenário do CONSUNI 


