PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUNI DE 17 DE MAIO DE 2017, ÀS 14 HORAS
1. PROCESSO Nº 20093/2016; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; assunto: Plano de Desenvolvimento Institucional PDI; relator conselheiro Jader Afonso Savi Mondo. Adiado da sessão de 28.03.2017, a pedido do relator,
que solicitou maior tempo para análise.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/28-03-2017/propostas/Proc-20093-2016-propostaprocesso.pdf
Concedido vista à conselheira Julice Dias. Retornará ao CONSUNI na próxima reunião ordinária
prevista para 13/07/2017.
2. PROCESSO Nº 3016/2017; origem: UDESC/REIT-PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação - PROPPG,
solicita inclusão do inciso XXVI ao artigo 25 da Resolução nº 029/2009 - CONSUNI que estabelece
normas para a ocupação docente na UDESC, alterado pela Resolução nº 070/2015 - CONSUNI;
relatora conselheira Gabriela Mager.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-3016-2017.pdf
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 10/05/2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 15/05/2017
Parecer da relatora (recebido em 15/05/2017, às 16h58, disponibilizado às 17h22 do mesmo dia):
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-3016-2017parecer-relatora.pdf
Concedido vista ao conselheiro João Fert Neto. Retornará ao CONSUNI na próxima reunião
ordinária prevista para 13/07/2017.
3. PROCESSO Nº 3027/2017; origem: UDESC/REIT-PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPPG solicita alteração da Resolução nº 280/2006 - CONSUNI que dispõe sobre o Programa
de Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação - PROMOP, da UDESC; relatora conselheira Gabriela
Mager.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-3027-2017.pdf
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 10/05/2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 15/05/2017
Parecer da relatora (recebido em 15/05/2017, às 18h23, disponibilizado às 18h40 do mesmo dia)
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-3027-2017-parecerrelatora.pdf
Concedido vista ao conselheiro Gustavo Felippe da Silva. Retornará ao CONSUNI na próxima reunião
ordinária prevista para 13/07/2017.
4. PROCESSO Nº 3034/2017; origem: UDESC/REIT-PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; interessado: UDESC; assunto: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG
solicita alteração do Parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 024/2016 - CONSUNI que cria o
programa de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado em Bioquímica e
Biologia Molecular do Centro de Ciências Agroveterinárias/CAV da Fundação Universidade do Estado
de Santa Catarina; relatora conselheira Gabriela Mager.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-3034-2017.pdf
Data limite para encaminhamento de emendas (DVS) ao relator: 10/05/2017
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 15/05/2017
Parecer da relatora (recebido em 15/05/2017, às 16h19, disponibilizado às 17h22 do mesmo dia):
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-3034-2017-parecerrelatora.pdf
Concedido vista ao conselheiro Luiz Cláudio Miletti. Retornará ao CONSUNI na próxima reunião
ordinária prevista para 13/07/2017.
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5. PROCESSO Nº 478/2017; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação;
interessado: UDESC; assunto: Alteração do Regimento Interno da Coordenadoria de Projetos e
Inovação - CIPI, aprovado pela Resolução nº 089/2015 - CONSUNI; relator conselheiro Lourival
Carminatti.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-478-2017.pdf
Parecer do relator (recebido em 15/05/2017, às 20h45, disponibilizado em 16/06/2017 às 13h30):
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-478-2017-parecerrelator.pdf
Aprovado o parecer do relator, por unanimidade, sem discussão. Irá gerar a Resolução nº 16/2017CONSUNI que está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON.
6. PROCESSO Nº 1998/2017; origem: UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado:
João Fert Neto; assunto: Alteração da denominação da Função de Chefia de Serviço - Oficina para
Chefia de Serviço - Organização Administrativa e Financeira Hospitalar; relator conselheiro Fernando
Meira Júnior.
Proposta do processo:
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-1998-2017.pdf
Retirado de pauta por solicitação do relator, para diligência. Será pautado na próxima reunião
ordinária prevista para 13/07/2017.
7. PROCESSO Nº 556/2017; origem: UDESC/CCT/EE - Departamento de Engenharia Elétrica;
interessado: Pedro Bertemes Filho; assunto: Solicitação de inclusão de nome no PIQD de 2017;
relator conselheiro Tiago Luiz Schmitz.
Aprovado o parecer favorável do relator, por unanimidade, sem discussão. Irá gerar a Resolução nº
17/2017-CONSUNI que está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON.
8. PROCESSO Nº 20750/2016; origem: UDESC/CEAVI-Depto Ciências Contábeis; interessado: Marino
Luiz Eyerkaufer; assunto: Apresenta-se pedido de não ressarcimento referente afastamento de 18
meses para formação (doutorado); relatora conselheira Edlamar Kátia Adami.
Concedido vista ao conselheiro Carlos Alberto Barth. Retornará ao CONSUNI na próxima reunião
ordinária prevista para 13/07/2017.
9. PROCESSO Nº 4412/2017; origem: UDESC/Reit/CIPI – Coordenadoria de Projetos e Inovação;
interessado: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU; assunto:
Credenciamento Fundação de Apoio Edital 01/2017; relator conselheiro Carlos Alberto Barth.
Aprovado o parecer favorável do relator, por unanimidade, sem discussão. Irá gerar a Resolução nº
18/2017-CONSUNI que está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON.
10. PROCESSO Nº 5188/2017; origem: UDESC/Reit/CIPI – Coordenadoria de Projetos e Inovação;
interessado: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina - FEESC; assunto:
Credenciamento Fundação de Apoio Edital 01/2017; relator conselheiro José Fernando Fragalli.
Parecer do relator (remetido em 09/05/2017, às 11h01; disponibilizado 13h33 do mesmo dia):
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2017/17-05-2017/propostas/Proc-5188-2017-parecerrelator.pdf
Aprovado o parecer favorável do relator, por unanimidade, sem discussão. Irá gerar a Resolução nº
19/2017-CONSUNI que está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON.
11. PROCESSO Nº 5191/2017; origem: UDESC/Reit/CIPI – Coordenadoria de Projetos e Inovação;
interessado: Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa - FETEP; assunto: Credenciamento
Fundação de Apoio Edital 01/2017; relator conselheiro Paulo Henrique Xavier de Souza.
Aprovado o parecer favorável do relator, por unanimidade, sem discussão. Irá gerar a Resolução nº
20/2017-CONSUNI que está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON.
12. Sorteio de 1 (um) Centro para eleger um representante discente de pós-graduação “stricto sensu”
junto ao CONSUNI, vaga em sistema de rodízio entre os Centros prevista no inciso VII do art. 13 do
Estatuto, combinado com o inciso IV do art. 13 do Regimento Geral da UDESC. A vaga atual está
com o CEO com mandato até 23/05/2017.
Foi realizado o sorteio e a ESAG foi contemplada com a vaga.
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INCLUSÃO EM PAUTA:
Constituição de comissão para elaborar proposta ao CONSUNI de alteração do Estatuto da UDESC
nos artigos correlacionados ao art. 12, considerando a extinção do CONSEPE, CONSAD e do
Conselho Comunitário aprovada através do Processo nº 18617/2016.
Ficou aprovada a manutenção da Comissão instituída pela Portaria nº 972/2016, publicada no Diário
Oficial nº 20354, de 02/08/2016, tendo o Conselho substituído os membros que não mais integravam
o CONSUNI e os que declinaram da vaga. A decisão irá gerar a Portaria nº 01/2017-CONSUNI, que
está em fase de elaboração e em breve será publicada no site da SECON, devendo também ser
publicada no Diário Oficial por Portaria do Reitor.

Florianópolis, 03 de maio de 2017.

Prof. Marcus Tomasi
Presidente
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