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Nº de cadeiras do Plenário do CONSUNI: 100;  
Nº de cadeiras preenchidas: 87; Quórum de 3/5 para a sessão: 53 conselheiros 

 
 

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, com 
quórum mínimo de 3/5 (três quintos) previsto no inciso II do art. 14 do Estatuto e no art. 277 do Regimento 
Geral da UDESC, a realizar-se no dia 20 de outubro de 2021, com início às 9 horas, 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 166 da reunião ordinária de 13-09-2021 - Documento UDESC 39617/2021 
 

2. Expediente; 
Posse para: Profª Anelise Sonza, titular, e Lorival José Carminatti, suplente, representantes docentes 
do CEFID; e Prof. Peter Johann Bürger, titular, e Ludgero Luiz da Silva, suplente, representantes dos 
Aposentados da UDESC. 
 

3. Ordem do Dia: 
 
3.1. PROCESSO Nº 34397/2021; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: Prof. 
Nério Amboni; assunto: Ajuste do texto do Artigo 123 e do seu § 3º (do Regimento Geral da UDESC) que 
estabelece percentual das disciplinas e/ou do conteúdo na modalidade a distância em cursos presenciais 
da UDESC; relator conselheiro Luciano Emílio Hack. 
Decisão: Aprovado, por maioria de votos, com discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da alteração solicitada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 27/2021 – 
CONSUNI a ser publicada no sitio da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 
4. Comunicações Pessoais. 

 
 

 
Florianópolis, 08 de outubro de 2021. 
 
 
 
Prof. Dr. Dilmar Baretta 
Presidente do Plenário do CONSUNI 

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

