Portaria 001/92 - CONSUNI


O Presidente do Conselho Universitário, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do plenário deste egrégio Conselho, tomada em sessão extraordinária realizada em 16 de novembro de 1992,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os seguintes assuntos a serem apreciados por Comissão especialmente designada pelo Reitor da UDESC:
1 - Autonomia da Universidade;
2 - Aumento do percentual de Dedicação Exclusiva dos membros do Magistério Superior da UDESC;
3 - Estabelecimento de critérios de avaliação de Dedicação Exclusiva;
4 - Permissão a professores beneficiários do Regime de Dedicação Exclusiva para prestarem serviços a terceiros, por conta de convênios aprovados pela UDESC, mediante parcela de remuneração;
5 - Concessão de gratificação a Professores da UDESC portadores de título de Mestre ou Doutor;
6 - Concessão de auxílio moradia mensal a servidores da UDESC que se desloquem, por mais de 30 dias, de sua unidade de lotação, para exercício de cargos comissionados ou função de confiança;
7 - Limite máximo da remuneração dos servidores da UDESC;
8 - Fixação de percentual da Receita da UDESC, para aplicação em Pessoal;
9 - Revisão do Plano de Cargos e Salários no tocante à Categoria Técnico-Administrativo.

Art. 2º - A Comissão referida no artigo anterior, deverá ser constituída da seguinte forma:

	1 (um) representante do corpo docente de cada Centro e Reitoria da UDESC, escolhidos por seus pares;

1 (um) representante do corpo técnico-administrativo de cada Centro e Reitoria da UDESC, escolhidos também por seus pares;
1 (um) representante do Comando de Greve da FEJ, indicado pelo próprio Comando; e
1 (um) representante do corpo discente da UDESC, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade.

Parágrafo Único - A coordenação dos trabalhos da comissão ficará a cargo do Vice-Reitor da UDESC, Prof. Johnny Hass.

Art. 3º - A Comissão deverá concluir seus trabalhos até às 12 horas do dia 24 de novembro de 1992, ocasião em que entregará suas propostas ao Reitor da UDESC, que as submeterá ao egrégio Conselho Universitário, para apreciação e deliberação em sessão extraordinária marcada para as 9h e 30min do dia 25 de novembro de 1992.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Florianópolis, 16 de n ro de 1992.



Prof. Rogério Braz a Silva
Presidente

