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Nº de cadeiras do Plenário do CONSUNI: 100;  
Nº de cadeiras preenchidas: 89; Quórum simples para a sessão: 45 conselheiros 

 
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, homologada pela Resolução nº 16/2020-CONSUNI, convoco Vossa 
Senhoria para reunião ordinária do Plenário do Conselho Universitário - CONSUNI a realizar-se no dia 20 
de outubro de 2021, às 9h30 (podendo se estender ao período da tarde), por videoconferência, através 
da Plataforma Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/, com transmissão em tempo real através do 
Canal da UDESC no YouTube, com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 
1. Ata: leitura, discussão e votação: 
2. Expediente: 

Inclusão em pauta: PROCESSO Nº 25932/2021 e PROCESSO Nº 31799/2021 (R.U.) 
3. Ordem do Dia: 

 
3.1.  PROCESSO Nº 19270/2021; origem: UDESC/CEAVI/ESO - Departamento de Engenharia de Software; 

interessado: Eliel Marlon de Lima Pinto Moreira; assunto: Recurso face a decisão da Câmara de Ensino 
e Graduação - CEG-UDESC do processo 28467/2020 e relacionado ao processo 4194/2009; relator 
conselheiro Éverton Luís P. L. Cancellier. Adiado da sessão de 07-07-2021 por exiguidade de tempo da 
sessão. Vista ao conselheiro Alexandre de Paula Aguiar na reunião ordinária de 31-08-2021. 
Decisão: Vista ao conselheiro Antônio Waldimir Leopoldino da Silva. Retornará à pauta na reunião 
ordinária de 09-12-2021. 

 
3.2.  PROCESSO Nº 4171/2021; origem: UDESC/REIT/PROAD - Pró-Reitoria de Administração; interessado: 

Marilha dos Santos; assunto: Proposta de resolução: Regulamenta a criação do Programa de Apoio à 
Capacitação de Técnicos Universitários - PROCAPT para a participação de Técnicos Universitários em 
eventos e cursos nacionais; relator conselheiro Alexander Ricardo Martins. Adiado das sessões de 11-
05-2021 e 07-07-2021 por exiguidade de tempo das sessões. Adiado da sessão de 31-08-2021 por 
ausência do relator à sessão. Vista ao conselheiro Pedro Bertemes Filho na sessão de 14-09-2021. 
Decisão: Adiado para a próxima reunião, em razão do relator não ter publicado o parecer nos 
autos conforme determina o art. 34 do Regimento Interno. 

 
3.3.  PROCESSO Nº 17377/2021; origem: UDESC/REIT/CEX - Coordenadoria de Extensão; interessado: 

UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 006/2012 - CONSUNI - Regulamenta a Política 
para criação e funcionamento de Empresas Juniores na UDESC, no quadro da extensão Universitária; 
relator conselheiro Antonio Heronaldo de Sousa. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de 
tempo da sessão. Vista ao conselheiro Éverton Luis P. de Lorenzi Cancellier na sessão de 14-09-2021. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer de vista, favorável à aprovação 
da proposta apresentada nos autos, com alterações. A decisão será expressa através da 
Resolução nº 029/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.4.  PROCESSO Nº 11544/2021; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação; interessado: Letícia Sequinatto; assunto: Proposta de alteração da Resolução 055/2009 – 
CONSUNI (Institui e regulamenta o Programa de Professor Voluntário da Pós-Graduação da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC); relator conselheiro Émerson César de Campos. 
Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 14-09-2021 
por ausência do relator no momento da apreciação do processo. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da proposta. A decisão será expressa através da Resolução nº 030/2021 a ser publicada no sitio 
oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.5.  PROCESSO Nº 16108/2021; origem: UDESC/REIT/COAI - Coordenadoria de Avaliação Institucional; 

interessado: UDESC; assunto: Apresentação para análise do Projeto de Avaliação Institucional (PAI) 
2020-2021 - 5ª edição (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 01-06-2021 através da Resolução nº 
6/2021-CONSUNI); relator conselheiro Alexandre Tadeu Paulino. Adiado da sessão de 31-08-2021 por 
exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 14-09-2021 por ausência do relator no momento 
da apreciação do processo. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação da Resolução 6/2021-CONSUNI. A decisão será expressa através da Resolução nº 
031/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

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/user/canaludesc
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/006-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/006-2021-cni.pdf
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3.6.  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 (apreciação e deliberação de solicitação de 
pagamento de gratificação a servidores)(Aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 28-09-2021 através 
da Resolução nº 26/2021-CONSUNI); relator conselheiro Esdras Pio Antunes da Luz. Adiado da sessão 
de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 14-09-2021 em razão do relator 
não ter publicado o parecer nos autos conforme determina o art. 34 do Regimento Interno. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à 
homologação da Resolução 26/2021-CONSUNI. A decisão será expressa através da Resolução nº 
032/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.7.  PROCESSO Nº 10752/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 
Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de Contas Final, conforme Resolução nº 
087/2015 - CONSUNI, referente ao Convênio de Parceria UDESC_FITEJ_BAGGIO, processo SGP-e de 
origem nº 003811/2019. Responsável pela execução do projeto: Prof. Dilmar Baretta. Empresa Parceira 
Concedente: BAGGIO INDUSTRIA LTDA. Projeto executado pela Fundação de Apoio: FITEJ. Valor 
Convênio: R$ 50.971,80. Final da vigência do Convênio: 15/03/2020; relator conselheiro José Carlos de 
Souza. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 14-
09-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
033/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.8.  PROCESSO Nº 22902/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FETEP, credenciada pela 
Resolução nº 020/2017 - CONSUNI, referente ao período de 2019; relator conselheiro Cleuzir da Luz. 
Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 14-09-2021 
por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
034/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
  

3.9.  PROCESSO Nº 22871/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 
Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FAPEU, credenciada pela 
Resolução nº 025/2018 - CONSUNI, referente ao período de 2019; relator conselheiro Cleuzir da Luz. 
Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da sessão de 14-09-2021 
por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
035/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.10.  PROCESSO Nº 38015/2021; origem: UDESC/REIT/CG - Chefia de Gabinete; interessado: UDESC; 
assunto: Ofício 239/2021 - Percentual de Gratificação de Dedicação Integral – GDI; relator conselheiro 
Antonio Heronaldo de Sousa. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da proposta apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 036/2021 a 
ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.11.  PROCESSO Nº 31876/2021; origem: UDESC/REIT/CAE - Coordenadoria de Assuntos Estudantis; 

interessado: Tais Adada; assunto: Solicitação de alteração da Resolução 060/2018 – CONSUNI - Cria e 
normatiza o Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica - PRAFE; relatora conselheira Vera Márcia Marques Santos. 
Decisão: Não apreciado em razão de ausência da relatora à reunião. Voltará à pauta na próxima 
reunião. 
 
 
 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/026-2021-cni.pdf
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3.12.  PROCESSO Nº 29108/2021; origem: UDESC/REIT/CEG - Coordenadoria de Ensino de Graduação; 
interessado: Ivete Maroso Krauzer; assunto: Minuta do programa de monitorias voluntária e remunerada 
da UDESC; relatora conselheira Julice Dias. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
da proposta de resolução apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução 
nº 037/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.13.  PROCESSO Nº 24772/2020; origem: UDESC/CEO/CAAP - Coordenadoria de Apoio Administrativo de 

Pinhalzinho; interessado: Elisandra Rigo; assunto: Criação da Empresa Júnior "Alquimia", dos cursos de 
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química do DEAQ/UDESC/Oeste de Pinhalzinho/SC; relator 
conselheiro David José Miquelluti. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da qualificação da empresa júnior em questão, conforme apresentado nos autos. A decisão será 
expressa através da Resolução nº 038/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos 
Conselhos na internet. 

 
3.14.  PROCESSO Nº 12520/2021; origem: UDESC/CERES/DEPB - Departamento de Engenharia de Pesca e 

Ciências Biológicas; interessado: Pedro Volkmer de Castilho; assunto: Doação, em caráter definitivo, da 
Edificação de 600m2 nominada como Unidade de Estabilização de Fauna Marinha construída na Av. 
Colombo Machado Salles, n.1873, Praia do Gi em Laguna fruto do Convênio nº107/2015 firmado entre 
UNIVALI e UDESC para realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-
BS); relator conselheiro Alexandro Andrade. 
Decisão: Adiado para a próxima reunião, em razão do relator não ter apresentado o parecer por 
não haver detectado a matéria em pauta. 

 
3.15.  PROCESSO Nº 25892/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FIEPE, credenciada pela 
Resolução nº 020/2019 - CONSUNI. Empresa Parceira: ADAMA Brasil S/A. Período: 05/2019 a 04/2021; 
relator conselheiro Fábio Fernando Kobs. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
039/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.16.  PROCESSO Nº 37188/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FAPED, credenciada pela 
Resolução nº 062/2017 - CONSUNI, referente aos períodos de 2019 e 2020; relator conselheiro Julíbio 
David Ardigo. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
0402021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.17.  PROCESSO Nº 25946/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FIEPE, credenciada pela 
Resolução nº 020/2019 - CONSUNI. Empresa Parceira: BASF S/A. Período: 05/2020 a 04/2021; relator 
conselheiro Celso João Carminati. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
041/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.18.  PROCESSO Nº 25949/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FIEPE, credenciada pela 
Resolução nº 020/2019 - CONSUNI. Empresa Parceira: KLABIN S/A. Período:05/2020 a 04/2021; relator 
conselheiro Cleuzir da Luz. 
Decisão: Retirado de pauta, por ter sido diligenciado pelo relator. Retornará à pauta na próxima 
reunião. 
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3.19.  PROCESSO Nº 25693/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FIEPE, credenciada pela 
Resolução nº 020/2019 - CONSUNI. Empresa Parceira: Associação Catarinense de Empresa Florestais 
- ACR. Período: 05/2019 a 06/2021; relator conselheiro Romualdo Theophanes de França Júnior. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
042/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.20.  PROCESSO Nº 25951/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FIEPE, credenciada pela 
Resolução nº 020/2019 - CONSUNI. Empresa Parceira: NOVOZYMES BioAg Produtos para Agricultura 
Ltda. Período:05/2020 a 04/2021; relatora conselheira Dinorá Baldo de Fáveri. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
043/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.21.  Escolha de um Centro para eleger o representante discente de pós-graduação “stricto sensu” para o 

CONSUNI de que trata o inciso VII do art. 13 do Estatuto da UDESC, combinado com o inciso IV do art. 
13 do Regimento Geral da UDESC.” Na reunião de 18-03-2021, o CAV foi sorteado para ocupar a vaga 
e chamou eleição, mas não houve inscritos (SGPe 30371/2021). Nova escolha deve ser feita entre 
CEART e FAED. Os demais Centros que possuem pós-graduação “stricto sensu” já foram contemplados 
em sorteios anteriores. Adiado da sessão de 31-08-2021 por exiguidade de tempo da sessão. Adiado da 
sessão de 14-09-2021 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Sorteio realizado, tendo sido contemplado o CEART. 

 
INCLUSÕES EM PAUTA (INGRESSO APÓS O PRAZO REGIMENTAL DE FECHAMENTO E 
PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO): 

 
3.22.  PROCESSO Nº 25932/2021; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de 

Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Prestação de contas anual, conforme Resolução 
CONSUNI nº 087/2015, dos projetos executados pela Fundação de Apoio FIEPE, credenciada pela 
Resolução nº 020/2019 - CONSUNI. Empresa Parceira: Nutrimais Brasil Indústria e Comércio de Rações 
Ltda. Período: 05/2020 a 04/2021; relator conselheiro Giovanni Lemos de Mello. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
da prestação de contas apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
044/2021 a ser publicada no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.23.  PROCESSO Nº 31799/2021; origem: UDESC/CEO - Centro de Educação Superior do Oeste; 

interessado: Cleuzir da Luz – Diretor Geral; assunto: Aquisição de Área de Terra confrontante com a 
Sede da UDESC Oeste/CEO Chapecó - SC, Bairro Santo Antonio; relator conselheiro Joris Pazin. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator favorável à aprovação 
do processo. A decisão será expressa através da Resolução nº 28/2021-CONSUNI a ser publicada 
no sítio da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
4. Comunicações Pessoais. 

 
 

 
Florianópolis, 08 de outubro de 2021. 
 
 
Prof. Dr. Dilmar Baretta 
Presidente do Plenário do CONSUNI 


