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Nº de cadeiras do Plenário do CONSUNI: 100; Nº de cadeiras preenchidas: 86; 

Quórum simples para a sessão: 44 conselheiros 
 

CONVOCAÇÃO 
 
No uso da prerrogativa estabelecida no inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – 
CONSUNI, convoco Vossa Senhoria para reunião ordinária do Plenário do Conselho Universitário - 
CONSUNI a realizar-se no dia 30 de agosto de 2022, às 9h, de forma presencial, no Plenarinho da Reitoria, 
com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação: 

Ata nº 174 da reunião extraordinária de 06-07-2022 - Documento UDESC 37678/2022; 
Ata nº 175 da reunião ordinária de 06-07-2022 - Documento UDESC 37703/2022; 
 

2. Expediente: 
Posses: 
Prof. Diego Rafael Stupp, titular, e Prof. Sérgio Marian, suplente, representantes docentes do CEAVI; 
Prof. Fernando Scheeffer, titular, e Prof. Eduardo Muller dos Santos, suplente, representantes docentes do 
CEAVI; 
Prof. Rogério Simões, titular, e Profª Thiane Pereira Poncetta Coliboro, suplente, representantes docentes 
do CEAVI;  

  Profª Isabela Regina Fornari Müller, titular, e Prof. Eduardo Janicsek Jara, suplente, representantes docentes 
da ESAG; 
Servidor Raimundo Zumblick, titular, e Servidor Hercílio Fernandes Neto, suplente, representantes técnico-
universitários da ESAG; 
Acadêmico Gabriel Coutinho de Amarante, titular, e Acadêmico Flávio Facha Gaspar, representantes 
discentes da ESAG; 
 
O conselheiro Rafael Rosa Hagemeyer propôs as linhas condutoras para os estudos da Comissão Especial 
do CONSUNI instituída pela Portaria nº 1/2022-CONSUNI e solicitou também alteração do objeto de estudos 
da citada comissão. O Conselho aprovou, por unanimidade, as solicitações, ficando o objeto de estudos: 
“Elaborar proposta de recuperação das perdas inflacionárias para os servidores docentes, técnicos 
universitários e estudantes” e, como linhas condutoras, o seguinte: “I - Levantamento de dados sobre as 
perdas inflacionárias de servidores e discentes junto à PROPLAN e DIEESE; II - Levantamento dos 
mecanismos jurídicos viáveis para reposição das perdas; III - Propor um mecanismo para repor as perdas 
ao CONSUNI; IV - Propor um cronograma de tramitação e aprovação da proposta no CONSUNI”. 
 
Justificativas de ausência: 
- O conselheiro Prof. Cláudio Roberto Franco, representante docente do CAV, informou impossibilidade de 
comparecimento em razão de estar participando de evento técnico-científico em Fortaleza-CE. A suplente, 
conselheira Profª Cileide Maria M. C. Arruda de Souza, informou não poder comparecer em razão de 
atividades acadêmicas e administrativas no Centro. A justificativa cientifica a ausência, mas não abona a 
falta da representação em razão da justificativa da suplente colidir com o disposto no art. 5° do Regimento 
Geral da UDESC que determina que o comparecimento às reuniões é obrigatório e preferencial em relação 
a qualquer outra atividade na UDESC; 
 
Cientificar, para deliberação, que o SINTUDESC, por meio do Documento Digital UDESC 30149/2022, 
solicitou a substituição da servidora Heloíse Inês Guesser pelo servidor Diogo Pereto Nunes Martins na 
Comissão Especial Temporária instituída pelo CONSUNI para elaborar proposta de reparação financeira dos 
efeitos inflacionários incididos na remuneração dos servidores da UDESC nos últimos seis anos e meio. 
Aprovada, por unanimidade, a substituição solicitada 
 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1.  PROCESSO Nº 12404/2022; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade; interessado: Mayco Morais Nunes; assunto: Solicito alteração da Resolução nº 018/2021-
CONSUNI que altera a Resolução nº 017/2012-CONSUNI; relator conselheiro Antônio Heronaldo de 
Sousa. Adiado da sessão de 10-05-2022 por exiguidade de tempo da sessão. Vista ao conselheiro Antonio 
Waldimir Leopoldino da Silva na sessão de 06-07-2022; item 10 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
da proposição apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 044/2022-
CONSUNI, a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 
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3.2.  PROCESSO Nº 11619/2022; origem: UDESC/REIT/COMODO - Coordenadoria de Movimentação 

Docente; interessado: UDESC; assunto: Alocação de professores estrutura departamental 2021; relator 
conselheiro Leonardo Josoé Biffi. Vista à conselheira Suzana Matheus Pereira na sessão de 06-07-2022; 
item 13 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator inicial, favorável, com 
alterações, à aprovação da proposição apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio 
da Resolução nº 045/2022-CONSUNI, a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na 
internet. 
 

3.3.  PROCESSO Nº 18870/2022; origem: UDESC/REIT/COMODO - Coordenadoria de Movimentação 
Docente; interessado: UDESC; assunto: Revogação da Resolução nº 075/92 CONSUNI; relatora 
conselheira Anelise Sonza. Vista ao conselheiro Antonio Waldimir Leopoldino da Silva na sessão de 06-
07-2022; Item 11 
Decisão: Vista ao conselheiro Douglas Ladik Antunes na sessão de 30-08-2022. O processo 
retornará à pauta na reunião ordinária de 19-10-2022. 

 
3.4.  PROCESSO Nº 1651/2022; origem: UDESC/CEFID/EFCOLPDE - Colegiado Pleno do Dep. de Educação 

Física - CEFID - EF – COLPDE; interessado: Suzana Matheus Pereira; assunto: 1° Termo Aditivo ao 
convênio n° 003/2020, celebrado entre o Município de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis e a Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC, para realização conjunta do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família (Objeto de análise no CONSUNI: solicitação de pagamento de gratificação nos termos do art. 22 
da LC nº 345/2006); relator conselheiro Luiz Cláudio Miletti. Adiado da sessão de 10-05-2022 por 
exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 06-07-2022 por ausência do relator à sessão; item 
14 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
da solicitação de pagamentos apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio da 
Resolução nº 046/2022-CONSUNI, a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 
  

3.5.  PROCESSO Nº 6961/2022; origem: UDESC/CEO/CPPGZOO - Coordenadoria do Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia; interessado: Diovani Paiano; assunto: Proposta de Doutorado em Zootecnia - 
UDESC Oeste; relator conselheiro Fernando Deeke Sasse. Adiado da sessão de 06-07-2022 por ausência 
à sessão do então relator conselheiro Pablo Schoeffel. Redistribuído ao atual relator em razão do término 
do mandato do relator anteriormente designado; item 1 Reitor assume Presidência 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 047/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.6.  PROCESSO Nº 18735/2022; origem: UDESC/CCT/CPPGQ - Coordenadoria do Programa de Pós-

graduação em Química; interessado: Carla Dalmolin; assunto: Solicitação de análise do colegiado do 
PPGQ de proposta de Doutorado em Química Aplicada; relator conselheiro Alexandro Andrade; item 2 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 048/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.7.  PROCESSO Nº 20234/2022; origem: UDESC/CCT/CPPGF - Coordenadoria do Programa de Pós-

graduação em Física; interessado: Júlio César Sagas; assunto: Proposta de curso de Doutorado 
Acadêmico em Física - CCT/UDESC; relatora conselheira Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva; item 
3 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 049/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.8.  PROCESSO Nº 22300/2022; origem: UDESC/CCT/CC - Departamento de Ciência da Computação; 

interessado: Marcelo da Silva Hounsell; assunto: Solicita Criação de Curso de Doutorado em Computação 
Aplicada, associado ao PPGCAP-CCT-UDESC; relatora conselheira Neide Köhler Schulte; item 4 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 050/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 
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3.9.  PROCESSO Nº 19699/2022; origem: UDESC/CAV/CPPGEF - Coordenadoria do Programa de Pós-
graduação em Engenharia Florestal; interessado: Martha Andreia Brand; assunto: Projeto de criação de 
curso de Doutorado no PPGEF; relatora conselheira Vera Márcia Marques Santos; item 5 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 051/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.10.  PROCESSO Nº 22866/2022; origem: UDESC/ESAG/CPPGA - Coordenadoria do Programa de Pós-

graduação em Administração; interessado: Mário César Barreto Moraes; assunto: Plano de curso do 
Doutorado Profissional em Administração da ESAG/UDESC; relator conselheiro Giovanni Lemos de Mello; 
item 6 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 052/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.11.  PROCESSO Nº 23223/2022; origem: UDESC/CCT/PPGECMT - Coordenadoria do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias; interessado: Avanilde Kemczinski; assunto: 
Proposta de curso de Doutorado Profissional em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias - 
CCT/UDESC; relatora conselheira Gabriela Maria Dutra de Carvalho; item 7 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 053/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.12.  PROCESSO Nº 28011/2022; origem: UDESC/CEPLAN/TI - Departamento de Tecnologia Industrial; 

interessado: FERNANDA HANSCH BEUREN; assunto: Criação do Mestrado Profissional do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Produção (PPGEPP/UDESC); relator conselheiro Luiz 
Antônio Ferreira Coelho; item 8 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 054/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.13.  PROCESSO Nº 28762/2022; origem: UDESC/CERES/DEPB - Departamento de Engenharia de Pesca e 

Ciências Biológicas; interessado: JORGE LUIZ RODRIGUES FILHO; assunto: Criação de curso de Pós- 
graduação - Mestrado em Sistemas Costeiros e Lagunares; relator conselheiro Luiz Antônio Ferreira 
Coelho; item 9 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à criação do 
curso proposto nos autos. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 055/2022-CONSUNI, 
a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.14.  PROCESSO Nº 27581/2022; origem: UDESC/CEART/MO - Departamento de Moda; interessado: Luciana 

Dornbusch Lopes; assunto: Solicitação ao CONSUNI de alteração do PIQD 2022 do Departamento de 
Moda e do CEART UDESC (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 12-07-2022 por meio da Resolução 
nº 43/2022-CONSUNI); relator conselheiro Julíbio David Ardigo; item 14 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à 
homologação da Resolução nº 43/2022-CONSUNI. A decisão será expressa por meio da Resolução 
nº 056/2022-CONSUNI, a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.15.  PROCESSO Nº 30353/2022; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: Aline 

Soares Melo; assunto: Encaminhamos este processo contendo ofício nº 125/2022 - PROEN, ato do Reitor 
nº 188/20211 referente à criação do Grupo de Trabalho sobre o vestibular e documento técnico sobre 
vestibular produzido pela Pró-Reitora; relator conselheiro Délcio Pereira. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
da proposição na forma deliberada pela CEG. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 
057/2022-CONSUNI, a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.16.  PROCESSO Nº 42606/2020; origem: UDESC/CAV/EF - Departamento de Engenharia Florestal; 

interessado:  Adelar Mantovani; assunto: Solicitação de alterações na Resolução 087/2015 CONSUNI e 
suas alterações (resoluções que dispõem sobre as relações entre a UDESC e fundações de apoio) e IN 
009 PROPLAN; relator conselheiro Antonio Heronaldo de Sousa. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação 
da proposição na forma deliberada pela CAP. A decisão será expressa por meio da Resolução nº 
058/2022-CONSUNI, a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2022/043-2022-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2022/043-2022-cni.pdf
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3.17.  PROCESSO Nº 24213/2022; origem: UDESC/REIT/PROAD - Pró-Reitoria de Administração; interessado: 
Marilha dos Santos; assunto: Minuta de Resolução que Institui e Regulamenta o Trabalho Remoto para 
Técnicos Universitários no âmbito da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; 
relator conselheiro Luiz Antônio Ferreira Coelho; 
Decisão: Não apreciado por exiguidade de tempo da sessão. Voltará à pauta da próxima reunião. 

 
3.18.  PROCESSO Nº 52406/2021; origem: UDESC/REIT/SAE - Secretaria de Assuntos Estudantis; interessado: 

Tais Adada; assunto: Minuta de alteração - Solicitação para incorporação ao PRAFE do auxílio inclusão 
digital; relator conselheiro Jaison Ademir Sevegnani; 
Decisão: Não apreciado por exiguidade de tempo da sessão. Voltará à pauta da próxima reunião. 

 
3.19.  PROCESSO Nº 20523/2022; origem: UDESC/REIT/CCULT - Coordenadoria de Cultura: interessado: 

Mayco Morais Nunes; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 056/2017 - CONSUNI que Institui 
e regulamenta a Política Institucional de Cultura, o Comitê de Cultura e o Programa de Apoio à Cultura 
(ProCult) da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relatora conselheira Suzana 
Matheus Pereira; 
Decisão: Não apreciado por exiguidade de tempo da sessão. Voltará à pauta da próxima reunião. 

 
3.20.  PROCESSO Nº 22713/2022; origem: UDESC/REIT/GABR - GABINETE DO REITOR; interessado: 

UDESC; assunto: Grupo de Trabalho (GT) para discutir alteração no Regimento Interno do Consuni no 
que tange a reuniões por videoconferência (proposta de resolução apresentada pelo Grupo de Trabalho); 
relator conselheiro Cleuzir da Luz; Item 12 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação, 
com alterações, da proposição apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio da 
Resolução nº 059/2022-CONSUNI, a ser publicada no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.21.  PROCESSO Nº 1300/2022; origem: UDESC/CCT/NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica; interessado: 

Sergio Vidal Garcia Oliveira; assunto: 1º Termo Aditivo (e 2º Termo Aditivo, com pagamento de gratificação 
e bolsas) ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica que entre si celebram a UDESC e EMBRACO 
com interveniência da FITEJ; relator conselheiro Diovani Paiano; 
Decisão: Não apreciado por exiguidade de tempo da sessão. Voltará à pauta da próxima reunião. 
 

3.22.  PROCESSO Nº 22144/2022; origem: UDESC/CEAVI/CCO - Departamento de Ciências Contábeis; 
interessado: Valkyrie Vieira Fabre; assunto: Execução do projeto denominado UDESC JOVEM, para 
realização de curso de Auxiliar de Escritório exclusivo para adolescentes, o qual foi contemplado via Edital 
de Chamamento Público 01/2022, do Município de Ibirama/SC (apresenta solicitação de pagamento de 
gratificação); relatora conselheira Anelise Sonza; 
Decisão: Não apreciado por exiguidade de tempo da sessão. Voltará à pauta da próxima reunião. 

 
3.23.  PROCESSO Nº 34632/2022; origem: UDESC/ESAG/DEX - Direção de Extensão; interessado: Daniel 

Moraes Pinheiro; assunto: Solicita a retificação do "anexo único" da Resolução nº 036/2022-CONSUNI; 
relator conselheiro Alexandre Borges Fagundes; 
Decisão: Não apreciado por exiguidade de tempo da sessão. Voltará à pauta da próxima reunião. 

 
3.24.  PROCESSO Nº 12351/2022; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual - parcial, período 08/2021 
a 10/2021, conforme Resolução CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio 
FITEJ. Empresa Parceira: ICL Brasil Ltda. Coordenador(a): Prof.(a) Elisandra Rigo. Centro de Ensino: 
CEO; relator conselheiro Celso João Carminati; 
Decisão: Não apreciado por exiguidade de tempo da sessão. Voltará à pauta da próxima reunião. 
 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 

Florianópolis, 19 de agosto de 2022. 
 
 
Prof. Dr. Dilmar Baretta 
Presidente do Plenário do CONSUNI 


