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PAUTA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSEPE DE 12-09-2019, ÀS 13H 

 
 
 

1 .  PROCESSO Nº 5770/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CAV/CPPGCAMB - Coordenadoria do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais; interessado: Indianara Fernanda Barcaroli; 
assunto: Aprovação de nova reforma curricular do PPGCAMB; relator conselheiro Aleksander Sade 
Paterno. Adiado da sessão de 05-06-2019 por ausência à sessão do relator inicialmente designado, 
conselheiro Jader Afonso Savi Mondo. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião 
por falta de quorum. Devolvido à Secretaria dos Conselhos pelo conselheiro Jader Afonso Savi 
Mondo, em 19-08-2019, para redistribuição, tendo em vista ter se afastado para tratamento de saúde. 
Redistribuído em 3008-2019 ao conselheiro Aleksander Sade Paterno.  
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 024/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

2 .  PROCESSO Nº 12763/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEAVI/ES - Departamento de 
Engenharia Sanitária; interessado: Maria Pilar Serbent; assunto: Requerimento de reconsideração da 
decisão do CONSEPE referente ao Processo UDESC 2586/2019 de não aplicação do ressarcimento; 
relator conselheiro Cláudio Roberto Franco. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da 
reunião por falta de quorum. 
Deliberado por maioria. Irá gerar Parecer 018/2019 - CONSEPE, que está em fase de elaboração 
e em breve será publicada no site da SECON. 
 

3 .  PROCESSO Nº 7839/2019 (em meio digital); origem: UDESC/FAED/SECPPGE - Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Educação; interessado: Dalva Maria Alves Godoy; assunto: Análise 
e parecer sobre solicitação de reforma curricular do PPGE/FAED/UDESC; relator conselheiro 
Romualdo Theophanes de França Júnior. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da 
reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 025/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

4 .  PROCESSO Nº 10280/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEAD/DPAD - Departamento de 
Pedagogia a Distância; interessado: Karina Marcon; assunto: Solicitação de Ajuste Curricular no 
Curso de Licenciatura em Pedagogia na Modalidade a Distância CEAD/UDESC (aprovado “ad 
referendum” pelo Reitor em 18-06-2019 através da Resolução n° 21/2019-CONSEPE); relatora 
conselheira Regina Finck Schambeck. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião 
por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 026/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

5 .  PROCESSO Nº 10477/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEPLAN/TI - Departamento de 
Tecnologia Industrial; interessado: Ernesto Augusto Garbe; assunto: Projeto do curso de Pós-
Graduação “lato sensu” em Gestão para Inovação Tecnológica – 1ª edição; relatora conselheira Rita 
de Cássia Paula Souza. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de 
quorum. 
Deliberado por unanimidade. Seguirá para análise do CONSAD em reunião prevista para 
26/09/2019. 
 

6 .  PROCESSO Nº 3664/2019 (em meio digital); origem: UDESC/ESAG/AP - Departamento de 
Administração Pública; interessado: Patrícia Vendramini; assunto: Projeto de curso de Pós-
Graduação “lato sensu” Especialização em Gestão Pública com ênfase em Atividade Bombeiril - 
CCEM 2019 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 20-08-2019 através da Resolução nº 46/2019-
CONSUNI); relator conselheiro Arlindo Costa. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da 
reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Seguirá para análise do CONSAD em reunião prevista para 
26/09/2019. 
 

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2019/021-2019-cpe.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/046-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/046-2019-cni.pdf
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7 .  PROCESSO Nº 3427/2019 (em meio digital); origem: UDESC/ESAG/AP - Departamento de 
Administração Pública; interessado: Ana Paula Grillo Rodrigues; assunto: Relatório Final de Cursos 
de Pós-Graduação “lato sensu” - Especialização em Administração em Segurança Pública - CAO 
2014; relatora conselheira Maria Aparecida Clemêncio. Adiado da sessão de 23-07-2019 por 
encerramento da reunião por falta de quorum. 
Vista a conselheira Ana Paula Menezes Pereira. 
 

8 .  PROCESSO Nº 11996/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/CEG - Coordenadoria de Ensino 
de Graduação; interessado: Soraia Cristina Tonon da Luz; assunto: Proposta de alteração da 
Resolução nº 05/2014 – CONSEPE (que Dispõe sobre as normas e os procedimentos para a 
matrícula de acadêmicos nos cursos de graduação da UDESC); relator conselheiro Celso João 
Carminati. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 05-09-2019. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 10-09-2019. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 027/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

9 .  PROCESSO Nº 3024/2019 (em meio digital); origem: UDESC/ESAG/DPPG - Direção de Pesquisa e 
Pós-graduação; interessado: Patrícia Vendramini; assunto: Relatório final do Curso de Especialização 
em Gestão Pública: Estudos Estratégicos em Atividade Bombeiril (Reedição); relatora conselheira 
Vânia Beatriz Müller. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de 
quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 028/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

10 .  PROCESSO Nº 3429/2019 (em meio digital); origem: UDESC/ESAG/AP - Departamento de 
Administração Pública; interessado: Ana Paula Grillo Rodrigues; assunto: Relatório Final de Cursos 
de Pós-Graduação “lato sensu” - Especialização em Administração em Segurança Pública com 
ênfase na Atividade Policial Militar (CAO 2017); relator conselheiro Emerson Cesar de Campos. 
Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Prejudicado pela ausência do relator e suplente, que justificaram a ausencia. 
 

11 .  PROCESSO Nº 357/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEFID/SECEG - Secretaria de Ensino 
de Graduação; interessado: Lyza Cristine Matias dos Anjos; assunto: Solicita dilatação de prazo em 8 
semestres para a conclusão do curso de Fisioterapia; relatora conselheira Dannyela da Cunha 
Lemos. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 019/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

12 .  PROCESSO Nº 12357/2018 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduacão; interessado: Gilberto Gaertner; assunto: Solicitação de reconhecimento 
de Diploma de Pós-Graduação Doutorado em Estudos da Criança com Especialidade em Educação 
Física, Lazer e Saúde (como equivalente ao Doutorado em Ciências do Movimento Humano), obtido 
na Universidade do Minho, Braga, Portugal. Pedido cadastrado na Plataforma Carolina Bori sob o nº 
4030; relator conselheiro Diego Rafael Stüpp. Adiado da sessão de 23-07-2019 por encerramento da 
reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 020/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

13 .  PROCESSO Nº 3243/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduacão; interessado: Marsil de Athayde Costa e Silva; assunto: Solicitação de 
reconhecimento de Diploma de Pós-Graduação Curso de Doutorado em Engenharia Elétrica; relatora 
conselheira Fernanda Romaguera Pereira Santos. Adiado da sessão de 23-07-2019 por 
encerramento da reunião por falta de quorum. 
A relatora pediu a retirada de pauta no expediente para reavaliação do seu parecer após o 
recebimento de novas informações. 
 
 

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/005-2014-cpe.pdf


 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – 88.035-001 

Florianópolis SC  Fone (48) 3364 8000 – www.udesc.br    

14 .  PROCESSO Nº 15269/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/SECON - Secretaria dos 
Conselhos Superiores; interessado: Maryely Andrea Jimenez Franco; assunto: Solicitação de Maryely 
Andrea Jimenez Franco de revalidação do diploma de graduação de Contador Público obtido na 
Universidade Francisco de Paula, Norte de Santander, Cucuta, Colômbia. Cadastrado na Plataforma 
Carolina Bori sob o nº 00043.1.01940/06-2018; relatora conselheira Roselaine Ripa. Adiado da 
sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 021/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

15 .  PROCESSO Nº 15280/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/SECON - Secretaria dos 
Conselhos Superiores; interessado: Maria Luciene dos Santos Pereira; assunto: Solicitação de 
reconhecimento do diploma de pós-graduação "stricto sensu", a nível de mestrado, em Ciências da 
Educação obtido na Universidade Internacional, Lisboa, Portugal. Cadastrado na Plataforma Carolina 
Bori sob o nº 00043.2.02142/08-2018; relatora conselheira Roselaine Ripa. Adiado da sessão de 23-
07-2019 por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 022/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

16 .  PROCESSO Nº 15700/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/SECON - Secretaria dos 
Conselhos Superiores; interessado: Marco Andre Schacker; assunto: Solicita reconhecimento do 
diploma de Mestrado em Ciências Empresariais obtido no Instituto Superior de Economia e Gestão da 
Universidade de Lisboa, Portugal. Cadastrado na Plataforma Carolina Bori sob o nº 
00043.2.02902/12-2018; relator conselheiro Celso João Carminati. Adiado da sessão de 23-07-2019 
por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 023/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

17 .  PROCESSO Nº 10711/2018 (em meio digital); origem: UDESC/CESFI/DGP - Departamento de 
Governança Pública; interessado: José Carlos de Souza; assunto: Ajuste Curricular do Curso de 
Administração Pública - CESFI/UDESC; relatora conselheira Regina Finck Schambeck. Adiado da 
sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 029/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

18 .  PROCESSO Nº 11412/2018 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduacão; interessado: Marina Deichmann Silva; assunto: Solicitação de 
reconhecimento de Diploma de Pós-Graduação curso de Mestrado Profissional em Planejamento e 
Desenvolvimento Socioambiental - FAED; relatora conselheira Ana Paula Menezes Pereira. Adiado 
da sessão de 23-07-2019 por encerramento da reunião por falta de quorum. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 024/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

19 .  PROCESSO Nº 10152/2019 (em meio digital); origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de 
Administração Empresarial; interessado: Nerio Amboni; assunto: Reforma do Projeto Pedagógico do 
Curso de Administração Empresarial; relator conselheiro Fernando Scheeffer. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 030/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

20 .  PROCESSO Nº 7836/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduacão; interessado: UDESC; assunto: Encaminha para análise alteração da 
Resolução nº 030/2010 - CONSUNI que regulamenta o apoio a estudantes de Pós-Graduação stricto 
sensu; relator conselheiro Luiz Cláudio Miletti. 
Data limite para apresentação de emendas (DVS) ao relator: 05-09-2019. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 10-09-2019. 
Deliberado por unanimidade. Seguirá para análise do CONSAD em reunião prevista para 
26/09/2019. 
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21 .  PROCESSO Nº 11662/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEART/ARV - Departamento de Artes 
Visuais; interessado: Sandra Regina Ramalho e Oliveira; assunto: Solicitação de afastamento de 
professor na qualidade de professor visitante em outras instituições (Universidade de 
Girona/Espanha); relator conselheiro Adalberto José Tavares Vieira. 
Processo diligenciado pelo relator a interessada. 
 

22 .  PROCESSO Nº 19871/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CERES/SECCONC - Secretaria do 
Conselho do Centro de Educação Superior da Região Sul; interessado: Lucas Vitório Grando; 
assunto: Pedido de Recurso ao CONSEPE do acadêmico do CERES Lucas Vitorio Grando, referente 
ao Processo UDESC 00008011/2019 que indeferiu a solicitação de dilatação de prazo para conclusão 
de curso de Lucas Vitorio Grando no Conselho de Centro do CERES. E da solicitação de 
Reconsideração ao CONCECERES (Processo UDESC 00013123 /2019) que teve parecer contrário 
no CONCECERES; relator conselheiro Mário Ezequiel Augusto. 
Deliberado por unanimidade, parecer substitutivo. Irá gerar Parecer 025/2019 - CONSEPE, que 
está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

23 .  PROCESSO Nº 19178/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEAVI/EC - Departamento de 
Engenharia Civil; interessado: Thiane Pereira Poncetta Coliboro; assunto: Solicitação de não 
aplicação de ressarcimento; relator conselheiro Nílson Ribeiro Modro. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 026/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

24 .  PROCESSO Nº 15267/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEAVI/CCO - Departamento de 
Ciências Contábeis; interessado: Marilei Kroetz; assunto: Solicitação de (não) ressarcimento, 
conforme artigo 1º,  parágrafo 6º da Resolução nº 056/2010 - CONSUNI; relator conselheiro Oséias 
Alves Pessoa. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 027/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

25 .  PROCESSO Nº 17442/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEPLAN/SI - Departamento de 
Sistemas de Informação; interessado: Alexandre Veloso de Matos; assunto: Não aplicação de 
ressarcimento por 6 (seis) meses; relatora conselheira Marianne Swilling Stampe. Redistribuído para 
a conselheira Dannyela da Cunha Lemos. (a relatora antes designada renunciou ao mandato) 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 028/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

26 .  PROCESSO Nº 17079/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CCT/QMC - Departamento de 
Química; interessado: Nicole Glock Maceno; assunto: Solicitar dispensa de penalidades previstas no 
Capítulo VII da Resolução no.056/2010 do CONSUNI sobre a restituição de valores do período de 
afastamento para cursar doutorado; relator conselheiro Vítor Hugo Klein Júnior. 
Processo diligênciado pelo relator. 
 

27 .  PROCESSO Nº 17034/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CEAVI/ESO - Departamento de 
Engenharia de Software; interessado: Pablo Schoeffel; assunto: Solicitação do não ressarcimento 
após retorno (afastamento de doutorado); relator conselheiro Alexandre Magno de Paula Dias. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 029/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

28 .  PROCESSO Nº 18154/2019 (em meio digital); origem: UDESC/CAV/CPPGCAMB - Coordenadoria do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais; interessado: Indianara Fernanda Barcaroli; 
assunto: Reconhecimento de diploma (de Antonio Ricardo Sones Henriques), Plataforma Carolina 
Bori; relator conselheiro Divino Ignácio Ribeiro Júnior. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 030/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
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29 .  PROCESSO Nº 20868/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/COMODO - Coordenadoria de 
Movimentação Docente; interessado: UDESC; assunto: Solicitação de alteração do calendário 
acadêmico quanto à data de entrega dos PTI´s 2019/1 definitivos (aprovado “ad referendum” pelo 
Reitor em 27-08-2019 através da Resolução nº 23/2019-CONSEPE); relator conselheiro Diego Rafael 
Stüpp. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 031/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 

30 .  PROCESSO Nº 20488/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/SECON - Secretaria dos 
Conselhos Superiores; interessado: Murilo de Souza Cargnin; assunto: Solicitação de alteração, no 
Calendário Acadêmico da UDESC 2019, da data da reunião ordinária do CONSUNI do mês de 
outubro, passando do dia 16 para o dia 22, em razão da sobreposição com a data de eleição de 
Reitor e Vice-Reitor (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 22-08-2019 através da Resolução nº 
22/2019-CONSEPE); relator conselheiro André Thaler Neto. Redistribuído ao conselheiro Cláudio 
Roberto Franco. (o relator antes designado não poderá comparecer à reunião) 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 032/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 
PROCESSOS A SEREM SUBMETIDOS À INCLUSÃO EM PAUTA (ingressaram na SECON fora do 
prazo regimental – 15 dias antes da sessão): 
 
31. PROCESSO Nº 3236/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: Diogo Messias Santos; assunto: Solicitação de 
reconhecimento de Diploma de Pós-Graduação curso de Mestrado em Artes Visuais; relator 
conselheiro Aleksander Sade Paterno. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 031/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 
32. PROCESSO Nº 3252/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: Daniela Martorano Vieira; assunto: Solicitação de 
reconhecimento de Diploma de Pós-Graduação Curso de Doutorado em Artes Visuais; relator 
conselheiro André Thaler Neto. Redistribuído ao conselheiro Luiz Cláudio Miletti. (o relator antes 
designado não poderá comparecer à reunião) 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Parecer 032/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 
33. PROCESSO Nº 21880/2019 (em meio digital); origem: UDESC/REIT/COAI - Coordenadoria de 
Avaliação Institucional; interessado: UDESC; assunto: Alteração de datas no Calendário Acadêmico 
2019 - Seminário de Avaliação Institucional; relatora conselheira Ana Paula Menezes Pereira. 
Deliberado por unanimidade. Irá gerar Resolução 033/2019 - CONSEPE, que está em fase de 
elaboração e em breve será publicada no site da SECON. 
 
Florianópolis, 30 de agosto de 2019. 
 
 
Profª Soraia Cristina Tonon da Luz 
Presidente do CONSEPE 

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2019/023-2019-cpe.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2019/022-2019-cpe.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2019/022-2019-cpe.pdf

