Pauta da reunião ordinária do CONSEPE de
22 de fevereiro de 2017, com início às 13 horas

1. PROCESSO Nº 21763/2015; origem: UDESC/CERES/ARU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo;
interessado: Alberto Lohmann; assunto: Proposta de reforma curricular do Curso de Arquitetura e
Urbanismo do CERES/UDESC; relator conselheiro Mário César Barreto Moraes. Adiado da sessão de
14.09.2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. Vista ao conselheiro Nílson Ribeiro Modro na
sessão de 01.11.2016.
Vista ao conselheiro Aleksander Sade Paterno.
2. PROCESSO Nº 4127/2016; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino;
assunto: solicitação (proposta de alteração da Resolução n° 001/2001 – CONSEPE, que Regulamenta a
ampliação da carga horária para professores efetivos); relator conselheiro David Daniel e Silva. Adiado da
sessão de 28.07.2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. Adiado das sessões de 14.09.2016 e
01.11.2016 em razão de continuar em diligência.
Retirado de Pauta no Expediente.
3. PROCESSO Nº 11255/2016; interessado: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduacão; origem: UDESC; assunto: Solicita a revogação das Resoluções 010/2011-CONSEPE e
023/2015-CONSEPE (em razão da publicação da Resolução nº 3, de 22.06.2016, do Conselho Nacional de
Educação, que “Dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior”); relator conselheiro Everton Luis P. Lorenzi Cancellier.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE: Processo sobrestado por decisão do CONSEPE na
sessão de 28.07.2016, a pedido da PROPPG, para aguardar a conclusão da tramitação de processos de
solicitação de reconhecimento e de revalidação de diplomas autuados com base nas resoluções que serão
revogadas. Processo dessobrestado para deliberação do CONSEPE, em atendimento de solicitação da
PROPPG datada de 09.02.2017.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 001/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
4. PROCESSO Nº 13965/2016; origem: UDESC/REIT/PROEN – Pró-Reitoria de Ensino; interessado: UDESC;
assunto: Minuta da resolução que define as diretrizes e bases conceituais para a formação inicial em nível
superior dos cursos de licenciatura da udesc e para a formação continuada em consonância com a
Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015; relatora conselheira Teresa da Assunção Novo Mateiro.
Histórico da tramitação do processo no CONSEPE:
Processo sobrestado por decisão do CONSEPE na sessão de 14.09.2016, a pedido da PROEN, tendo em
vista que se encontra em discussão na SESu/MEC a redução da carga horária das licenciaturas definida
pela Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Processo dessobrestado para
deliberação do CONSEPE, em atendimento de solicitação da PROEN datada de 02.02.2017, tendo em vista
não ter ocorrido alterações na Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015.
Deliberado por unanimidade com discussão, que irá gerar Resolução 002/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
5. PROCESSO Nº 1066/2016; origem: UDESC/CEAVI/ES - Departamento de Engenharia Sanitária;
interessado: Rogério Simões; assunto: Extinção do curso de Engenharia Sanitária e criação do curso de
Engenharia Civil da UDESC/Ibirama (substituição de um curso pelo outro); relator conselheiro Cleuzir da
Luz. Adiado da sessão de 14.09.2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. Adiado da sessão de
01.11.2016 em razão de continuar em diligência.
Retirado de Pauta no Expediente.
6. PROCESSO Nº 15429/2016; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação Interinstitucional e
Internacional; interessado: Amauri Bogo; assunto: Alteração do artigo 18 e artigo 20 da Resolução
006/2015-CONSEPE, referente a mobilidade externa de alunos somente para IES estrangeiras
conveniadas; relatora conselheira Geovana M. Lunardi Mendes. Adiado da sessão de 01.11.2016 em razão
da ausência da relatora à sessão.
Prejudicado pela saída da relatora do CONSEPE.
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7. PROCESSO Nº 16152/2016; origem: UDESC/CAV/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-Graduação;
interessado: Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho; assunto: Solicita alteração do Projeto Político
Pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - CAV/UDESC; relator conselheiro Pedro
Bertemes Filho. Adiado da sessão de 01.11.2016 em razão do suplente ter substituído o titular mas não
haver recebido o processo para relato.
Prejudicado pelo não recebimento do processo pelo relator.
8. PROCESSO Nº 20093/2016; origem: UDESC/Reit/Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; assunto: Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI; relatora conselheira Soraia Cristina Tonon da Luz.
Deliberado por unanimidade com discussão. Seguirá para a próxima reunião do CONSAD prevista
para 03/03/2017.
9. PROCESSO Nº 13473/2016; origem: UDESC/CCT/DAD - Direção de Administração; interessado: Adriana
Goulart dos Santos; assunto: Alteração do plano de curso e reforma curricular (Programa de PósGraduação em Engenharia Civil); relator conselheiro Francisco Rosa Neto. Adiado da sessão de 01.11.2016
em razão da ausência do relator à sessão.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 003/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
10. PROCESSO Nº 19456/2016; origem: UDESC/FAED/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-graduação;
interessado: UDESC; assunto: Regularização do Curso de Doutorado do Programa em Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental - PPGPLAN/FAED/UDESC; relator conselheiro Ubirajara
Maciel da Costa.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 004/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
11. PROCESSO Nº 17419/2016; origem: UDESC/CAV/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-graduação;
interessado: Luiz Cláudio Miletti; assunto: Pequena alteração no plano de curso do Programa Multicêntrico
de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular; relator conselheiro Pedro Bertemes Filho.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 005/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
12. PROCESSO Nº 14920/2016; origem: UDESC/FAED/HIS - Departamento de História; interessado: Rafael
Rosa Hagemeyer; assunto: Proposta de Ajuste Curricular no Quadro de Pré-requisitos e Disciplinas
optativas no Curso de História - Licenciatura e Bacharelado; relatora conselheira Vera Márcia Marques
Santos.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 006/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
13. PROCESSO Nº 12204/2016; origem: UDESC/CEART; interessado: Maria Cristina da Rosa Fonseca da
Silva; assunto: Solicitação de alteração de matriz curricular e alteração de projeto de curso de Doutorado
em Artes Visuais; relatora conselheira Geovana M. Lunardi Mendes.
Prejudicado pela saída da relatora do CONSEPE.
14. PROCESSO Nº 21117/2016; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: UDESC;
assunto: Exposição de motivos (solicita alteração da Resolução nº 37/2016-CONSEPE, que “Regulamenta o
ingresso aos cursos de graduação da UDESC, nas modalidades: Transferência Interna, Transferência
Externa, Reingresso após Abandono, Retorno ao Portador de Diploma de Graduação e Retorno para nova
habilitação ou nova formação (licenciatura ou bacharelado) no mesmo curso para concluintes da UDESC;
relatora conselheira Maria Helena Kraeski.
Prejudicado pela ausência da relatora.
15. PROCESSO Nº 17311/2016; origem: UDESC/CAV/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-graduação;
interessado: Alvaro Luiz Mafra; assunto: Nova matriz curricular e alteração do projeto do curso de
mestrado/doutorado em Ciência do Solo; relator conselheiro Cleuzir da Luz.
Prejudicado pela ausência do relator.
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16. PROCESSO Nº 18132/2016; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduacão;
interessado: UDESC; assunto: Solicitação de alteração, no que se refere a § 3º do Art. 19 da Resolução
029/2009 CONSUNI; relator conselheiro Everton Luis P. Lorenzi Cancellier.
Vista ao conselheiro Alexandre Magno de Paula Dias.
17. PROCESSO Nº 17692/2016; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação Interinstitucional e
Internacional; interessado: Amauri Bogo; assunto: Solicita alteração de Regimento Geral dos Programas de
Pós-Graduação da UDESC para adequação ao Programa de Cotutela e Dupla/Múltipla Titulação; relator
conselheiro Everton Luis P. Lorenzi Cancellier.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 007/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
18. PROCESSO Nº 20805/2016; origem: UDESC/REIT/CIRD - Coordenadoria de Informação e Registro
Docente; interessado: UDESC; assunto: Alteração da Resolução 034/2016 do CONSEPE para adequação
do Calendário Acadêmico da UDESC de 2017 em relação ao período de matrícula de calouros - 1ª
chamada de vestibular (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 12/12/2016 através da Resolução nº
50/2016-CONSEPE); relator conselheiro Rafael Rosa Hagemeyer.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 008/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
19. PROCESSO Nº 21066/2016; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduacão;
interessado: Antonio Carlos Vargas Sant’Anna; assunto: Solicita alteração do Calendário Acadêmico 2017,
no tocante a atividades relacionadas à pós-graduação, devido ao período de recesso promulgado pelo
Governador e também para atender exigência da LDB de 200 dias de período letivo (aprovado “ad
referendum” pelo Reitor em 12/12/2016 através da Resolução nº 50/2016-CONSEPE); relator conselheiro
Rafael Rosa Hagemeyer.
Vista ao conselheiro Mário César Barreto Moraes.
20. PROCESSO Nº 20051/2016; origem: UDESC/CEART/CPPGD – Coordenadoria do Programa de PósGraduação em Design; interessado: Marcelo Gitirana Gomes Ferreira; assunto: Reformulação curricular Pós-Graduação em Design; relator conselheiro Fernando Pozzobon.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 009/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
21. PROCESSO Nº 16691/2016; origem: UDESC/CEO/ENF – Departamento de Enfermagem; interessado:
Elisangela Argenta Zanatta; assunto: Reformulações curriculares no Plano de Curso de Pós-Graduação
“stricto sensu” em Enfermagem; relator conselheiro Marcelo Gitirana Gomes Ferreira.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 010/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
22. PROCESSO Nº 14927/2016; origem: UDESC/FAED/CH - Departamento de Ciências Humanas;
interessado: Francisco Canella; assunto: Solicitação para afastamento para Estágio Pós-Doutoral no
período entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2018, na Universidade de Lisboa - Portugal e Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC; relator conselheiro Fabiano Ferreira Andrade.
Deliberado por unanimidade com discussão, irá gerar Parecer.
23. PROCESSO Nº 10518/2016; origem: UDESC/ESAG/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-graduação;
interessado: Daniel Moraes Pinheiro; assunto: Relatório final dos cursos lato sensu - Especialização em
Gestão Pública: Estudos Estratégicos em Atividade Bombeiril e Especialização em Gestão Pública: Estudos
Estratégicos em Atividade Policial Militar; relatora conselheira Icléia Silveira.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 011/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
24. PROCESSO Nº 22542/2015; origem: UDESC/ESAG/SECEG - Secretaria de Ensino de Graduação;
interessado: UDESC; assunto: Relatório Final do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em
Gestão Pública: Estudos Estratégicos no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC; relatora
conselheira Icléia Silveira.
Deliberado por unanimidade sem discussão, que irá gerar Resolução 012/2017 - CONSEPE, que
está em fase de elaboração e em breve será divulgada no site da SECON.
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25. PROCESSO Nº 20359/2014; origem: UDESC/REIT/GAB - Gabinete do Reitor; interessado: Giulia Lucena
Andreazza; assunto: Requer revalidação de diploma do curso de administração de empresas, concluído em
2014, na instituição de ensino East Tennessee State University - Estados Unidos; relator conselheiro
Aleksander Sade Paterno.
Deliberado por unanimidade com discussão, irá gerar Parecer.
26. Escolha do Centro para eleger 1 (um) representante discente de pós-graduação para o CONSEPE,
conforme inciso VII do art. 20 do Estatuto combinado com o inciso III do art. 14 do Regimento Geral
(Atualmente, a vaga está com o CEO com mandato até 24/02/2017. O sorteio deverá ser realizado entre os
seguintes Centros que possuem pós-graduação “stricto sensu”: CAV, CCT, CEART, CEFID, ESAG e FAED)
Centro Sorteado ESAG.

Florianópolis, 09 de fevereiro de 2017.

Prof. Antonio Carlos Vargas Sant’Anna
Presidente do CONSEPE
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