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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 ordinária do Plenário do Conselho Universitário - CONSUNI a realizar-se no dia 17 de março 
de 2022, às 9h30 (podendo se estender ao período da tarde), 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: 
2. Expediente:  
3. Ordem do Dia: 

 
3.1.  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. Vista ao conselheiro Pedro Bertemes Filho na sessão de 14-09-2021. Adiado da 
sessão ordinária de 20-10-2021 em razão do relator não ter publicado o parecer nos autos no prazo 
determinado no art. 34 do Regimento Interno. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por exiguidade 
de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por maioria, após discussão, o parecer do relator inicial favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 002/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.2.  PROCESSO Nº 31876/2021; origem: UDESC/REIT/CAE - Coordenadoria de Assuntos Estudantis; 
interessado: Tais Adada; assunto: Solicitação de alteração da Resolução 060/2018 – CONSUNI - Cria e 
normatiza o Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica - PRAFE; relatora conselheira Vera Márcia Marques Santos; Adiado da sessão ordinária 
de 20-10-2021 em razão de ausência da relatora à reunião. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por 
exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 003/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.3.  PROCESSO Nº 25949/2021; 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 FIEPE, credenciada pela 
Resolução nº 020/2019 - CONSUNI. Empresa Parceira: KLABIN S/A. Período:05/2020 a 04/2021; relator 
conselheiro Cleuzir da Luz; Adiado da sessão ordinária de 20-10-2021 por ter sido diligenciado pelo relator. 
Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 004/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.4.  PROCESSO Nº 47308/2021; 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 CONSUNI nº 025/2018 e prorrogada pela Resolução CONSUNI nº 012/2020, referente ao 
período de 2020; relator conselheiro Alexandre Tadeu Paulino. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 
por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Não analisado devido à ausência do relator à sessão. Será pautado na próxima reunião 
ordinária prevista para 10-05-2022. 
 

3.5.  PROCESSO Nº 45093/2021; origem: UDESC/REIT/CDH - Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; 
interessado: Giselle Royer Bion; assunto: Plano Institucional de Qualificação Docente - PIQD 2022 
(aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 16-12-2021 através da Resolução nº 52/2021-CONSUNI); 
relator conselheiro Romualdo França. Redistribuído em decorrência do término do mandato do relator 
anteriormente designado, Professor César Machein. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por 
exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 005/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

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
https://www.youtube.com/user/canaludesc
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/052-2021-cni.pdf
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3.6.  PROCESSO Nº 42796/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 
Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Recredenciamento da Fundação Instituto de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão - FIEPE, conforme Edital para Credenciamento de Fundações de Apoio nº 
01/2021; relator conselheiro José Fernando Fragalli. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por 
exiguidade de tempo da sessão; (R.U.) 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 006/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.7.  PROCESSO Nº 43602/2021; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade; interessado: Mayco Morais Nunes; assunto: Proposta de Resolução para Regulamentar o 
Grupo Coordenado de Ações em Riscos e Desastres (CEPED-UDESC); relator conselheiro Clovis Eliseu 
Gewehr. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 007/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.8.  PROCESSO Nº 40460/2021; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Letícia Sequinatto; assunto: Proposta de alteração na Resolução nº 022/2010 - 
CONSUNI que "Dispõe sobre o Programa de Auxílio à Participação em Eventos, da UDESC - PROEVEN"; 
relator conselheiro Emerson Cesar de Campos. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por exiguidade 
de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 008/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.9.  PROCESSO Nº 17498/2021; origem: UDESC/CERES - Centro de Educação Superior da Região Sul; 
interessado: Carlos André da Rosa Lima Veiga; assunto: Projeto de Reforma Curricular do Curso de 
Ciências Biológicas do CERES/UDESC; relatora conselheira Giselle Meira Kersten. Redistribuído em 
decorrência do término do mandato do relator anteriormente designado, Professor Éverton L. P. de Lorenzi 
Cancellier. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 009/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.10.  PROCESSO Nº 45790/2021; origem: UDESC/REIT/SENOR - Setor de Documentação e Normas; 
interessado: Alex Onacli Moreira Fabrin; assunto: Proposta de minuta de resolução que regulamenta o 
Sistema de Gestão Documental da Udesc, em substituição a Resolução 032/2009-CONSUNI, que dispõe 
sobre a criação do Sistema de Gestão Documental da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC; relator conselheiro Vinícius Alexandre Perucci. Adiado da sessão ordinária de 09-12-
2021 por exiguidade de tempo da sessão; (item 4) 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 010/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.11.  PROCESSO Nº 46864/2021; origem: UDESC/ESAG/CE - Departamento de Ciências Econômicas; 
interessado: Adriano do Amarante; assunto: Contrato de prestação de serviços de consultoria para 
elaboração de metodologia de cálculo e estudo do PIB do turismo de Santa Catarina celebrado entre 
Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - SANTUR e a Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina-UDESC. Como consta em processo Sgp-e SANTUR nº 566/2021; relatora 
conselheira Dinorá Baldo de Fáveri. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por exiguidade de tempo 
da sessão. 
Decisão: Não analisado devido à ausência do relator à sessão. Será pautado na próxima reunião 
ordinária prevista para 10-05-2022. 
 

3.12.  PROCESSO Nº 36498/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 
Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual - parcial, período 11/2019 
a 10/2020, conforme Resolução CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio 
FITEJ, credenciada pela Resolução nº 028/2017 - CONSUNI. Empresa Parceira: Petróleo Brasileiro S/A - 
PETROBRÁS.  Coordenador: Prof. Daniel Fabian Bettu. Centro de Ensino: CESFI; relator conselheiro 
Jaison Ademir Sevegnani. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 011/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
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3.13.  PROCESSO Nº 49178/2021; 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 CONSUNI nº 020/2017 e prorrogada pela Resolução CONSUNI nº 012/2020, referente ao 
período de 2020; relator conselheiro Celso João Carminati. Adiado da sessão ordinária de 09-12-2021 por 
exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 012/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.14.  Instituição de Comissão Temporária para elaborar proposta de reparação financeira dos efeitos 
inflacionários incididos na remuneração dos servidores da UDESC nos últimos 6 anos. Adiado da sessão 
ordinária de 09-12-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Retirado de pauta, para arquivamento, por decisão do Presidente, que declarou perda do 
objeto em razão da votação do item 3.16 – Processo nº 4741/2022. 
 

3.15.  PROCESSO Nº 6049/2022; origem: UDESC/REIT/CG - Chefia de Gabinete; interessado: UDESC; 
assunto: Encaminha Prestação de Contas 2021; relator conselheiro José Carlos de Souza; (R.U.) (item 1) 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, seguirá para apreciação do Conselho Curador, em sessão 
agendada para 24 de março de 2022. 
 

3.16.  PROCESSO Nº 4741/2022; origem: UDESC/REIT/CG - Chefia de Gabinete; interessado: UDESC; 
assunto: Of. Nº 045/2022 - Solicita estudo a ser encaminhado aos Conselhos Superiores com a proposta 
de revisão do Valor Referencial de Vencimento (VRV) para o ano de 2022; relator conselheiro Antônio 
Heronaldo de Sousa; (R.U.) (item 2) 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 013/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.17.  PROCESSO Nº 4984/2022; origem: UDESC/REIT/CG - Chefia de Gabinete; interessado: UDESC; 

assunto: Of. Nº 046/2022 - Solicita estudo a ser encaminhado aos Conselhos Superiores com a proposta 
de revisão do Auxílio-Alimentação para o ano de 2022; relator conselheiro Marcus Tomasi; (R.U.) (item 3) 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 014/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.18.  PROCESSO Nº 21179/2021; origem: UDESC/CEO/DG - Direção Geral; interessado: Cleuzir da Luz; 

assunto: Alteração do Regimento do CONCEO, aprovado pela Resolução do CONSUNI nº 051/2020; 
relator conselheiro Mere Erika Saito. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 015/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.19.  PROCESSO Nº 21952/2021; origem: UDESC/CEAD/DPAD/COLP - Colegiado Pleno do Departamento de 
Pedagogia a Distância; interessado: FABIO NAPOLEAO; assunto: Minuta - Regimento Interno do 
Conselho de Centro do Cead ConCead; relator conselheiro Luciano Gorges. 
Decisão: Vista ao conselheiro Antonio Waldimir Leopoldino da Silva, para análise e apresentação 
de parecer na próxima reunião ordinária prevista para 10-05-2022. 

 
3.20.  PROCESSO Nº 51179/2021; origem: UDESC/CEO/ENF - Departamento de Enfermagem; interessado: 

Denise Antunes de Azambuja Zocche; assunto: Encaminho para análise e parecer pedido de criação de 
curso de pós graduação stricto sensu nível Doutorado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária 
a Saúde, do Departamento de Enfermagem no Centro de Educação Superior do Oeste; relatora 
conselheira Anelise Sonza. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 016/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
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3.21.  PROCESSO Nº 46037/2021; origem: UDESC/CEFID/CCEF - Coordenadoria da Clínica Escola de 
Fisioterapia; interessado: Sandroval Francisco Torres; assunto: Solicitação de atualização 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; relator conselheiro Julibio David Ardigo. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 017/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.22.  PROCESSO Nº 46005/2021; origem: UDESC/CEAD/CLICOUAB - Setor de Licitação e Compras UAB; 

interessado: UDESC; assunto: Convênio Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Conferência 
de Assistência Social; relatora conselheira Micheline Gaia Hoffmann. 
Decisão: Não analisado devido à ausência da relatora à sessão. Será pautado na próxima reunião 
ordinária prevista para 10-05-2022. 

 
3.23.  PROCESSO Nº 47943/2021; origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração Empresarial; 

interessado: UDESC; assunto: Pagamento de gratificação referente às orientações e bancas de defesa do 
Curso de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em Gestão Pública com ênfase à Atividade de 
Bombeiro Militar, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Protocolo de Cooperação Técnica, celebrado 
entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC e a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública; relator conselheiro Giovanni Lemos de Mello. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 018/2022-CONSUNI a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.24.  PROCESSO Nº 42555/2021; origem: UDESC/CCT/CC - Departamento de Ciência da Computação; 

interessado: Rafael Stubs Parpinelli; assunto: 2º Termo Aditivo de Convênio que entre si celebram a 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a Arcelormittal Brasil S.A; relator conselheiro Joris 
Pazin. 
Decisão: Não analisado devido à ausência da relatora à sessão. Será pautado na próxima reunião 
ordinária prevista para 10-05-2022. 

 
3.25.  PROCESSO Nº 37438/2021; origem: UDESC/CAV/EF - Departamento de Engenharia Florestal; 

interessado: Marcos Benedito Schimalski; assunto: Encaminhamento do termo de convênio entre a 
prefeitura municipal de Lages e a UDESC. Elaboração das Bases Cartográficas Digitais para o Processo 
de Regularização Fundiária e Ambiental do Loteamento Cristal, Bairro Tributo em Lages; relator 
conselheiro Luciano Emilio Hack. 
Decisão: Vista ao conselheiro Luiz Antônio Ferreira Coelho, para análise e apresentação de parecer 
na próxima reunião ordinária prevista para 10-05-2022. 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 
 

Florianópolis, 03 de março de 2022. 
 
 
Prof. Dr. Dilmar Baretta 
Presidente do Plenário do CONSUNI 


