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Pauta da reunião ordinária do CONSEPE de 07 de junho de 2018 

Local: Plenarinho da Reitoria – Horário: 13 horas 
 
 

1. PROCESSO Nº 876/2018; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Encaminha para análise a proposta de alteração da Resolução 
32/2011-CONSUNI, que dispõe sobre a criação e normatização do Programa de Iniciação à Pesquisa - 
PIPES da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relator conselheiro Cleuzir da 
Luz. Vista à conselheira Marianne Swilling Stampe na reunião de 11.04.2018. 
Vista ao conselheiro Jader Afonso Savi Mondo. 

 
2. PROCESSO Nº 16857/2017; interessado: Neílson Luiz Ribeiro Modro; origem:  UDESC/CERES/ARU - 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo; assunto:  Recurso contra a Decisão do Conselho de Centro do 
Centro de Educação Superior da Região Sul - CONCECERES que impugnou minha candidatura para a 
Chefia do Departamento de Arquitetura e Urbanismo baseada em informações prestadas pelo Interessado 
principal do Processo UDESC 00015130/2017: Kleyser Ribeiro; relatora conselheira Marines Lucia Boff. 
Adiado da sessão de 11.04.2018 em razão de diligência à PROJUR solicitada pela relatora. 
Deliberado por unanimidade com discussão. Irá gerar a Parecer, que está em fase de elaboração e 
em breve será publicada no site da SECON. 

 
3. PROCESSO Nº 16229/2017; interessado: Jader Afonso Savi Mondo e Kleyser Ribeiro; origem: 

UDESC/CERES/ARU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo; assunto: Solicitação de recurso a 
decisão do Conselho de Centro do CERES acerca do cancelamento da eleição de que trata o Edital  
DG/CERES 020/2017; relatora conselheira Marines Lucia Boff. 
Adiado da sessão de 11.04.2018 em razão de diligência à PROJUR solicitada pela relatora. 
Deliberado por unanimidade com discussão. Irá gerar a Parecer, que está em fase de elaboração e 
em breve será publicada no site da SECON. 

 
4. PROCESSO Nº 16861/2017; interessado:  Neílson Luiz Ribeiro Modro; origem: UDESC/CERES/ARU - 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo; assunto: Recurso contra o cancelamento de Edital 20/2017; 
relatora conselheira Marines Lucia Boff. 
Adiado da sessão de 11.04.2018 em razão de diligência à PROJUR solicitada pela relatora. 
Deliberado por unanimidade com discussão. Irá gerar a Parecer, que está em fase de elaboração e 
em breve será publicada no site da SECON. 
 

5. PROCESSO Nº 5592/2018; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Solicito análise a proposta de alteração da Resolução 22/2010-
CONSUNI, que dispõe sobre o Programa de Auxílio à Participação em Eventos da Fundação Universidade 
do Estado de Santa Catarina - UDESC; relator conselheiro Cleuzir da Luz. Redistribuído ao conselheiro 
Alexandre Tadeu Paulino em 04.06.2018 em razão da impossibilidade de comparecimento do relator 
anteriormente designado e sua respectiva suplente. 
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para análise do CONSAD em reunião 
prevista para 21/06/2018. 

 
6. PROCESSO Nº 4845/2018; interessado: Viviane Beineke; origem: UDESC/CEART/CPPGMU - 

Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Música; assunto: Reforma curricular e alteração do 
Projeto Pedagógico do Curso de Mestrado em Música - PPGMUS; relator conselheiro Arlindo Costa. 
Deliberado por unanimidade sem discussão. Irá gerar a Resolução 016/2018 - CONSEPE, que está 
em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 

 
7. PROCESSO Nº 4331/2018; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; 

assunto: Alteração de calendário acadêmico 2018 - Resolução 38/2017 CONSEPE (aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 19.04.2018 através da Resolução nº 15/2018-CONSEPE); relator conselheiro 
Marcos Tadeu Holler. 
Deliberado por unanimidade sem discussão. Irá gerar a Resolução 017/2018 - CONSEPE, que está 
em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 

 

http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2011/032-2011-cni.pdf
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2011/032-2011-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16857-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16857-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16857-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16857-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16229-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16229-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16229-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/pautas/plenario/2018/11-04-2018/propostas/Proc-16861-2017.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2017/038-2017-cpe.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2018/015-2018-cpe.pdf
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8. PROCESSO Nº 5412/2018; interessado: Viviane Maria Beuter; origem: UDESC/CCT/MAT - Departamento 
de Matemática; assunto: Solicitação da não aplicação do ressarcimento; relator conselheiro José Carlos 
de Souza. 
Deliberado por unanimidade sem discussão. Irá gerar a Parecer, que está em fase de elaboração e 
em breve será publicada no site da SECON. 

 
9. PROCESSO Nº 18558/2017; interessado: Rafael Gomes Gonçalves; origem: UDESC/CAV/SECEG - 

Secretaria de Ensino de Graduação; assunto: Acadêmico solicita nova prorrogação de prazo para 
conclusão do curso de Medicina Veterinária; relatora conselheira Ana Paula Menezes Pereira.  
Deliberado por unanimidade sem discussão. Irá gerar a Parecer, que está em fase de elaboração e 
em breve será publicada no site da SECON. 

 
10. PROCESSO Nº 5159/2018; interessado: Luciane Ruschel Nascimento Garcez; origem: 

UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Solicitação de 
reconhecimento de diploma de doutorado obtido na AIX Marseille Université, Marseille, França. Área: 
Artes Plásticas e Ciências da Arte. Protocolado na Plataforma Carolina Bori sob o nº 00043.3.01404/03-
2018 em 04.01.2018, Inscrição na UDESC: 2075; relator conselheiro Celso João Carminati.  
Deliberado por unanimidade sem discussão. Irá gerar a Parecer, que está em fase de elaboração e 
em breve será publicada no site da SECON. 
 

11. Escolha de 2 (dois) Centros para elegerem, cada qual, 1 (um) representante técnico-universitário para o 
CONSEPE, conforme inciso VIII do art. 20 do Estatuto combinado com o inciso II do art. 14 do Regimento 
Geral (Referidas vagas são preenchidas em sistema de rodízio entre os Centros e a Reitoria. Atualmente 
uma vaga está com o CAV e a outra está com o CESFI, ambas com término do mandato previsto para 
07.06.2018). Participarão do sorteio o CEAD, o CEFID e o CEART, visto que os demais centros já 
participaram do rodízio. 
Sorteados CEFID e CEART. 
 

 
Florianópolis, 24 de maio de 2018. 
 
 
 
 
Profª Soraia Cristina Tonon da Luz 
Presidente do CONSEPE 
 
 
Inclusão em pauta: 
 
PROCESSO Nº 5680/2018; interessado: Maria Bernardete Castelan Póvoas; origem: UDESC/CEART/DG 
– Direção Geral; assunto: Solicita recurso ao CONSEPE referente ao Processo nº 4476/2018 que solicita 
afastamento para capacitação – Cursar Pós-Doutorado na Universidade de Aveiro em Portugal no período 
de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019; relatora conselheira Karina Marcon. 
Deliberado por maioria com discussão. Irá gerar a Parecer, que está em fase de elaboração e em 
breve será publicada no site da SECON. 
 


