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CONVOCAÇÃO 

 
De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI e com base 
na Resolução nº 14/2020-CONSUNI, referendada, com alteração, pela Resolução nº 16/2020-CONSUNI, 
convoco Vossa Senhoria para reunião extraordinária da Câmara de Administração e Planejamento - CAP 

a realizar-se no dia 02 de junho de 2021, com início às 13h30, por videoconferência, através da 
Plataforma Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/, com transmissão ao vivo pelo canal da UDESC 
no  YouTube, com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação; 

Ata nº 12 da reunião ordinária de 27-04-2021 – Documento Digital nº 17623/2021 
2. Expediente: 

Justificar ausência do Prof. Alexandre Borges Fagundes, que está acompanhando esposa em 
procedimento médico em Joinville nesta data, e do respectivo suplente, Moacyr Carlos Possan Júnior, que 
se encontra em licença para cursar doutorado. O conselheiro Alexandre Fagundes, por haver processo 
para relato, solicitou que a leitura de seu parecer fosse realizada pela Mesa. Entretanto, o Regimento 
Interno não abre possibilidade de terceiros fazerem a leitura e delega tão somente ao suplente a 
incumbência, visto que, ao suplente, cabe não somente a leitura, mas a defesa do parecer, exigindo que 
conheça o processo: Art. 47 ... § 3º Caso o relator fique impedido de comparecer à reunião caberá ao seu 
suplente apresentar e defender o parecer por aquele elaborado. 
 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1. PROCESSO Nº 16638/2020; origem: UDESC/CCT/CMU - Centro Multiusuário; interessado: Marilena 
Valadares Folgueras; assunto: Prestação de contas referente nov/2019 - out/2020 dos Laboratórios de 
Microscopia Eletrônica de Varredura, Microscopia Eletrônica de Transmissão e Raios-X; relatora 
conselheira Isabela Regina Fornari Müller. Adiado da sessão de 03-03-2021 em razão de diligência 
solicitada pela relatora. Adiado das sessões de 11-03-2021, 24-03-2021 e 27-04-2021 por continuar em 
diligência. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
aprovação. A decisão será expressa através da Resolução nº 056/2021-CAP a ser publicada no 
sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.2. PROCESSO Nº 42870/2020; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 

interessado: Marcel Manente Boiago; assunto: 5º Termo Aditivo para inclusão de novo Plano de Trabalho 
referente ao pagamento de bolsa de estudos para acadêmico do curso de Mestrado auxiliar na condução 
de testes de produtos comerciais de interesse da empresa e da UDESC; relatora conselheira Isabela 
Regina Fornari Müller. Adiado da sessão de 27-04-2021 em razão da ausência da relatora à reunião. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
aprovação. A decisão será expressa através da Resolução nº 057/2021-CAP a ser publicada no 
sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.3. PROCESSO Nº 4928/2021; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; 

assunto: Of. Nº 049/2021 -   Solicitando estudo a ser encaminhado aos Conselhos Superiores com a 
proposta de revisão do Valor Referencial de Vencimento (VRV) para o ano de 2021; relator conselheiro 
Márcio Metzner. 
Decisão: Aprovado, por maioria, após discissão, o parecer do relator. O processo seguirá para 
deliberação do Plenário do CONSUNI na próxima reunião. 

 
3.4. PROCESSO Nº 5301/2021; origem: UDESC/CESFI/DAD - Direção de Administração; interessado: 

Alexander Ricardo Martins; assunto: Criação para o CESFI da Coordenação de Administração e Suporte; 
relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator favorável à aprovação. 
O processo seguirá para deliberação do Plenário do CONSUNI na próxima reunião. 

 
3.5. PROCESSO Nº 12317/2021; origem: UDESC/CAV/EAS - Departamento de Engenharia Ambiental e 

Sanitária; interessado: Viviane Aparecida Spinelli Schein; assunto: 5 Termo Aditivo a ser celebrado entre 
a UDESC e a Klabin, com a interveniência da FIEPE; relator conselheiro Luiz Alberto Nottar. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/014-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/016-2020-cni.pdf
https://www.moodle.udesc.br/
https://www.youtube.com/c/canaludesc/playlists
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Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação.  A decisão será expressa através da Resolução nº 058/2021-CAP a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.6. PROCESSO Nº 4045/2021; origem: UDESC/CAV/EAS - Departamento de Engenharia Ambiental e 

Sanitária; interessado: Flávio José Simioni; assunto: Celebração de Termo Aditivo de Convênio para 
realização de projeto de pesquisa com a KLABIN; relator conselheiro Alexandre Borges Fagundes; 
Decisão: Não apreciado por ausência justificada do relator à sessão. Voltará à pauta na próxima 
reunião. 

 
3.7. PROCESSO Nº 11206/2021; origem: UDESC/CAV/EAS - Departamento de Engenharia Ambiental e 

Sanitária; interessado: Josiane Teresinha Cardoso; assunto: Termo de convênio junto à Empresa Klabin 
para desenvolvimento de projeto de pesquisa; relatora conselheira Lenita de Cassia Moura Stefani. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
homologação.  A decisão será expressa através da Resolução nº 059/2021-CAP a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.8. PROCESSO Nº 4023/2021; origem: UDESC/CAV/EAS - Departamento de Engenharia Ambiental e 

Sanitária; interessado: Indianara Fernanda Barcaroli; assunto: Parceria com a KLABIN para 
desenvolvimento de projeto de pesquisa; relator conselheiro Fábio de Farias Neves. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação.  A decisão será expressa através da Resolução nº 060/2021-CAP a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.9. PROCESSO Nº 7876/2021; origem: UDESC/CCT/EM - Departamento de Engenharia Mecânica; 

interessado: Cesar Edil da Costa; assunto: Acordo de Parceria 27194.02.02/2020.02-00 para Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação - PD&I  - Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística - Projeto intitulado 
Melhoria no projeto de ferramentas de injeção de alumínio; relator conselheiro Alexander Ricardo Martins. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação.  A decisão será expressa através da Resolução nº 061/2021-CAP a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.10. PROCESSO Nº 12839/2021; origem: UDESC/CAV/SOLOR - Departamento de Solos e Recursos 

Naturais; interessado: Osmar Klauberg Filho; assunto: Acordo de Copperação Cientifica Internacional - 
contrato com Cloverstrategy - spin off gestora dos recusos do projeto a ser desenvolvido; relator 
conselheiro Joris Pazin. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação.  A decisão será expressa através da Resolução nº 062/2021-CAP a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.11. PROCESSO Nº 12984/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado Francisco Henrique de Oliveira; assunto: Solicitação de assinatura do 
1º TERMO ADITIVO ao Contrato 039/22020 celebrado entre a Fundação Universidade do Estado de 
Santa Catarina - UDESC e Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda., para viabilizar o projeto 
intitulado "Bibliotecas Dinâmicas de Inteligência Territorial para setor de Energia: Aplicação de 
Inteligência Artificial em Modelos Geoambientais para Linhas de Transmissão"; relatora conselheira 
Isabela Regina Fornari Muller. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
homologação.  A decisão será expressa através da Resolução nº 063/2021-CAP a ser publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 

Florianópolis, 19 de maio de 2021. 
 

                Marilha dos Santos 
                Presidente da CAP 


