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RESOLUÇÃO Nº 005/2017 – CONSUNI 

 
 

 

Altera a Resolução nº 055/2009 – CONSUNI, de 29 de 
outubro de 2009, que “Institui e regulamenta o 
Programa de Professor Voluntário da Pós-Graduação 
da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC.”. 

 
 
O Presidente do Conselho Universitário – CONSUNI da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do Plenário relativa ao 
Processo n° 15931/2016, tomada em sessão de 28 de março de 2017, 
 
 
R E S O L V E: 

Art. 1º O parágrafo único do art. 5º da Resolução nº 055/2009-CONSUNI, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 “Art. 5º (...) 

Parágrafo Único: A cada 2 (dois) anos de atuação do professor no Programa 
Professor Voluntário da Pós-Graduação da UDESC haverá necessidade de aprovação de 
continuidade pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação ao qual o docente ficará 
vinculado, cumprindo o ritual processual estabelecido no caput deste artigo e comunicação 
da coordenação à PROPPG.” 

Art. 2º Fica excluido o § 3º do art. 9º da Resolução nº 055/2009-CONSUNI e alterado o caput 
do citado artigo, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 9º O docente que vier a integrar o Programa Professor Voluntário da Pós-
Graduação da UDESC, no caso de programa de pós-graduação, poderá atuar como 
professor em disciplina constante no currículo do programa, orientar alunos do Curso de Pós-
Graduação e deverá realizar pesquisas inerentes às linhas do programa de pós-graduação, 
havendo necessidade de cumprir as atividades de docência e orientação de forma presencial 
nas dependências físicas do Centro de atuação.” 

Art. 3º Ficam excluidos os arts. 10 e 11 da Resolução nº 055/2009-CONSUNI. 

Art. 4º O anexo único da Resolução nº 055/2009-CONSUNI passa a vigorar na forma do 
Anexo Único da presente Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data.  

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário 

Florianópolis, 28 de março de 2017. 
 

 
Prof. Marcus Tomasi  
          Reitor 
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Resolução nº 005/2017 – CONSUNI 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 
Eu, ............................................................................................................., portador da Carteira de 
Identidade nº ...................................................., CPF nº ............................................................., 
assumo o compromisso formal de desempenhar as atividades de ensino e pesquisa, como Professor 
Voluntário da Pós-Graduação no curso de Pós-Graduação “stricto sensu” 
......................................................................      
............................................................................................................ da UDESC, pelos próximos 24 
(vinte e quatro) meses, declarando conhecer e concordar integralmente com o disposto na Resolução 
nº 005/2017 – CONSUNI. 
 
 
 
 
......................................................., .......... de ................................................. de ................ 
 
 
 
 
.................................................................. 
Assinatura do Professor  
 


