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Título I 
Da Finalidade e Composição 

 
 Art. 1º A Comissão Permanente de Pessoal Técnico Universitário - COPPTA é um 
órgão de assessoramento à Direção Geral do CEART em assuntos relacionados aos 
servidores técnicos universitários, bem como à COPPTA Central, à qual é articulada. 
 
 Art. 2º A COPPTA CEART compõe-se de 06 (seis) servidores técnicos universitários, 
sendo: 
 I – 3 (três) representantes eleitos por seus pares. 
 II - 3 (três) representantes designados pelo Diretor Geral. 
 
 § 1º Os componentes mencionados no inciso I serão eleitos pelos seus pares, 
juntamente com seus suplentes, para um mandato de 02 (dois) anos, vedada a recondução. 
 
 § 2º Os componentes mencionados no inciso II serão designados, juntamente com 
seus suplentes, pelo Diretor Geral, para um mandato de 02 (dois) anos, vedada a recondução. 
 
 § 3º Não caracterizam recondução: 

a) a candidatura ou designação de suplente a titular; 
b) a candidatura de membro designado; 
c) a designação de membro eleito. 

 
 Art. 3º Os membros da COPPTA elegerão, entre si, um Presidente e um Secretário, 
para um mandato de 02 (dois) anos, vedada a recondução. 
 
 § 1º O presidente da COPPTA CEART fará parte da COPPTA Central. 
 
 § 2º Nas faltas ou impedimentos do Presidente, o mesmo será substituído por seu 
suplente e, na inexistência deste, pelo Secretário. 
 
 § 3º Em caso de renúncia do Presidente a esta função ou ao seu mandato, os 
membros da COPPTA realizarão nova eleição, independentemente do número de cadeiras 
ocupadas, desde que com quorum de maioria simples. 
 

  
Título II 

Das Competências 
 

 Art. 4º A COPPTA CEART tem atribuição de emitir parecer sobre: 
 I – alteração do regime de trabalho dos servidores técnicos universitários; 
 II – progressão funcional na carreira dos servidores técnicos universitários; 
 III – acompanhamento e avaliação do desempenho funcional dos servidores técnicos 
universitários; 
 IV – participação de servidor técnico universitário em cursos, eventos ou estágios, com 
objetivo de formação, atualização ou aperfeiçoamento; 
 V – outros assuntos que envolvam a vida funcional de servidor técnico universitário, a 
critério da autoridade competente. 
  



 
 

 

  
 Art. 5º Compete ao Presidente da COPPTA CEART: 
 I – Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento e as deliberações da 
Comissão; 
 II – Convocar os conselheiros da COPPTA para sessões ordinárias e extraordinárias; 
 III – Propor a ordem do dia para as reuniões da COPPTA; 
 IV – Presidir as sessões da COPPTA, abrindo-as, encerrando-as e suspendendo-as 
quando for o caso; 
 V – Resolver questões de ordem; 
 VI – Convocar eleições 60 (sessenta) dias antes do término dos mandatos eletivos; 
 VIII – Exercer, nas sessões plenárias, o voto comum, e nos casos de empate o voto de 
qualidade; 
 IX – Determinar a seus membros a realização de estudos deliberados em reunião. 
 X – Manter sob sua guarda toda documentação da COPPTA, incluindo ofícios, 
pareceres e memórias de reunião; 
 XI – Redigir, em forma de parecer, para cada processo, as deliberações tomadas pela 
COPPTA, durante a reunião, juntando uma via ao processo correspondente e outra em 
arquivo. 
 
 Parágrafo único. A realização das eleições será definida por edital da Direção Geral, 
que expedirá portaria de constituição da COPPTA CEART. 
 
 Art. 6º Compete à Secretaria da COPPTA CEART: 
 I – Providenciar a convocação dos Conselheiros da COPPTA, por determinação do 
Presidente, para as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
 II – Secretariar as reuniões; 
 III – Redigir as memórias das reuniões e demais documentos que traduzam as 
decisões tomadas pelo órgão; 
 IV – Manter o controle dos processos em tramitação; 
 V – Manter, juntamente com o Presidente, o site da COPPTA CEART atualizado. 
  
   

Título III 
Do Funcionamento da COPPTA Setorial 

 
 Art. 7º A COPPTA CEART reunir-se-á sempre que necessário, por convocação de seu 
Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros. 
  
 § 1º As reuniões serão convocadas por email, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, com a respectiva pauta. 
 
 § 2º O prazo de convocação poderá ser reduzido ao mínimo de 24 (vinte quatro) horas, 
a critério do Presidente, desde que o justifiquem motivos excepcionais e de urgência a serem 
apresentados no inicio da sessão. 
 
 Art. 8º A COPPTA CEART se reúne e delibera pela maioria simples de seus membros. 
 
 Parágrafo único. Em caso de empate, o Presidente possui voto de qualidade. 

 
 Art. 9º Além dos assuntos previstos na convocação, poderão ser incluídos outros, por 
solicitação de qualquer Conselheiro, com a devida justificativa. 
 
 Art. 10. Cada processo ou assunto constante da pauta será analisado, discutido e 
votado por todos os membros presentes. 
 
 Art. 11. É vedado a qualquer membro da COPPTA CEART votar nas deliberações que 
dizem respeito, diretamente, aos seus interesses particulares, de seu cônjuge, descendentes, 
ascendentes ou colaterais, estes até o terceiro grau, devendo ser declarado impedido, se tal 
iniciativa não for tomada pelo presidente ou pelo próprio conselheiro. 



 
 

 

  
 Parágrafo único. Exceto esta hipótese, nenhum conselheiro poderá abster-se de votar. 
 
 Art. 12. Das decisões da COPPTA CEART caberá pedido de reconsideração à própria 
comissão, em função de fato novo, ou recurso à COPPTA Central. 
 
 Art. 13. As memórias de reunião serão lavradas em folhas avulsas e encaminhadas 
juntamente com a convocação, por email, para serem apreciadas e assinadas na reunião 
seguinte, por todos os conselheiros presentes à sessão registrada. 
 

 
Título IV 

Da Análise de Processos de Solicitação de Eventos ou Cursos 
 

 Art. 14. Os técnicos universitários poderão solicitar auxílio financeiro, na forma de 
pagamento de inscrição, passagens e diárias, para participação em eventos técnico-científicos. 
 
 Parágrafo único. Entende-se por evento técnico-científico as atividades esporádicas, de 
caráter técnico, científico, artístico, cultural e desportivo, que objetivem a atualização do 
servidor em sua área de atuação ou formação profissional no CEART. 
 
 Art. 15. A solicitação de auxílio financeiro deve ser apresentada na forma de processo, 
autuado no CPA, devendo conter os seguintes documentos: 

a) justificativa da necessidade ou interesse da participação no evento; 
b) cópia da programação do evento e do folheto de divulgação; 
c) manifestação da chefia imediata quanto à participação e ao afastamento, indicando as 

aplicações no trabalho dos conhecimentos e habilidades adquiridas no evento ou 
curso; 

d) cópia da ficha de inscrição no evento, quando disponibilizada pelo organizador; 
e) cópia do aceite de trabalho a ser apresentado, quando for o caso; 
f) cópia do trabalho a ser apresentado, quando for o caso; 
g) parecer do setor de RH do CEART sobre a inexistência de curso ou evento similar 

previsto pelo Projetar da UDESC. 

 § 1º A ausência de documentos exigidos neste artigo deve ser claramente justificada 
no documento de solicitação, exceto o previsto na alínea g, o qual sempre deverá ser 
apresentado.  

 § 2º Os pedidos devem ser encaminhados à COPPTA com antecedência de 40 
(quarenta) dias da data do evento. 
 
 Art. 16. Na análise das solicitações serão apreciados os seguintes critérios: 
a) pertinência do curso ou evento com a área de atuação do interessado; 
b) interesse do CEART; 
c) participação do solicitante no evento, com apresentação de trabalho. 
 
 Art. 17. Será concedido auxílio da COPPTA CEART a, no máximo, um evento ao ano 
por solicitante. 
 

 Art. 18. Cabe ao servidor contemplado com auxílio financeiro a apresentação à 
COPPTA CEART de relatório sucinto de sua participação no evento, no prazo de 15 (quinze) 
dias de seu retorno (modelo anexo). 
 
 Parágrafo único. A não apresentação do relatório implicará na impossibilidade de 
concessão de auxílio pela COPPTA CEART no ano seguinte. 

 
  
 



 
 

 

Título V 
Das Disposições Finais 

 
 Art. 19. Na impossibilidade de comparecimento, é responsabilidade do titular solicitar 
ao seu suplente a presença à reunião. 
 
 Art. 20. O presente regimento poderá ser modificado por iniciativa de qualquer dos 
conselheiros, devendo a alteração ser aprovada, em sessão cuja pauta contemple a matéria, 
pelo voto de 2/3 (dois terços), no mínimo, de seus membros. 
 
 Art. 21. O presente regimento entrará em vigor nesta data. 
 
 Florianópolis, 31 de agosto de 2011 
 
 
 Antônio Carlos Cascaes Sandrini 
 Membro 
 
 
 Lillian Rosane de Alencar 
 Secretária 
 
 
 Maria Ermita Pereira 
 Membro 
 
 
 Maria do Carmo da Rosa 
 Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Relatório De Atividades Desenvolvidas Em Evento 

 
 

Nome:.................................................................................................................... 

Setor:..................................................................................................................... 

Curso/Evento:........................................................................................................

............................................................................................................................... 

Instituição:..............................................................................................................

............................................................................................................................... 

Local:..................................................................................................................... 
 
Data:...................................................................................................................... 
 
Descrição resumida do curso/evento:  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 
Importância dos conhecimentos adquiridos para a sua atuação profissional no 
CEART: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 
Recomendaria o curso para outros servidores? Por quê? 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

Florianópolis, ____ de _______________de 20__ 
 
 
Assinatura do participante: _______________________________________ 
 
 


