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PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUNI DE 23-04-2019, ÀS 14h. 
 
3.1. PROCESSO Nº 10671/2018; origem: UDESC/REIT/PROAD – Pró-Reitoria de Administração; interessado: 
UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 29/2009 (CONSUNI) em seu art. 1º § 2º; relator 
conselheiro Alexander Ricardo Martins. Adiado da sessão de 27/03/2019 por exiguidade de tempo da sessão. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-10671-2018.pdf  
Data limite para apresentação de emendas ao relator: 16/04/2019. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Parecer do relator (recebido em 16/04/2019, às 17h03, disponibilizado no mesmo dia às 18h13) 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/23-04-2019/propostas/Proc-10671-2018-
parecer-relator.pdf  
Vista à conselheira Monique Vandresen 
 
3.2. PROCESSO Nº 10672/2018; origem: UDESC/REIT/PROAD – Pró-Reitoria de Administração; interessado: 
UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 54/2009 (CONSUNI) em seu art. 4º; relator 
conselheiro Alexander Ricardo Martins. Adiado da sessão de 27/03/2019 por exiguidade de tempo da sessão. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-10672-2018.pdf  
Data limite para apresentação de emendas ao relator: 16/04/2019. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Parecer do relator (recebido em 16/04/2019, às 17h03, disponibilizado no mesmo dia às 18h13) 

http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/23-04-2019/propostas/Proc-10672-2018-
parecer-relator.pdf 
Vista à conselheira Monique Vandresen 
 
3.3. PROCESSO Nº 352/2019; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão; interessado: Daniel da 
Costa Branco Kalil, assunto: Propõe nova resolução para atualizar a Política de Extensão Universitária da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relator conselheiro Daniel Moraes Pinheiro. Adiado da sessão 
de 27/03/2019 por exiguidade de tempo da sessão. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-352-2019.pdf  
Data limite para apresentação de emendas ao relator: 16/04/2019. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Parecer do relator (recebido em 19/04/2019, às 18h46; disponibilizado em 22/04/2019 às 13h40): 

http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/23-04-2019/propostas/Proc-352-2019-parecer-
relator.pdf 
Aprovada a proposta de resolução apresentada. A decisão será expressa através da Resolução nº 15/2019-
CONSUNI que será publicada no site da SECON 
 
3.4. PROCESSO Nº 10751/2018; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Fundação Universidade do Estado de SC - UDESC; assunto: Solicita análise proposta 
de alteração da Resolução 004/2007-CONSUNI, que Regulamenta o Programa de Apoio à Pesquisa da 
UDESC (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 14/09/2018 através da Resolução nº 45/2018-CONSUNI); 
relator conselheiro Júlio Miranda Pureza. Adiado da sessão de 27/03/2019 por exiguidade de tempo da sessão. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-10751-2018.pdff  
Data limite para apresentação de emendas ao relator: 16/04/2019. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Parecer do relator (o mesmo publicado para a sessão de 27/03/2019): 

http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-10751-2018-parecer-
relator.pdf 
Aprovada a proposta de resolução apresentada. A decisão será expressa através da Resolução nº 16/2019-
CONSUNI que será publicada no site da SECON 
 
3.5. PROCESSO Nº 14402/2018; origem: UDESC/REIT/PROEN - PRÓ-REITORIA DE ENSINO; interessado: 
Jadna Lucia Neves Heinzen, assunto: Solicita alteração Resolução nº. 049/2017 - CONSUNI; relatora 
conselheira Viviane Trevisan. Adiado da sessão de 27/03/2019 por exiguidade de tempo da sessão. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-14402-2018.pdff  
Data limite para apresentação de emendas à relatora: 16/04/2019. 
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Data limite para a relatora disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Parecer do relator (o mesmo publicado para a sessão de 27/03/2019): 

http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-14402-2018-parecer-
relatora.pdf 
Aprovada a proposta de resolução apresentada. A decisão será expressa através da Resolução nº 17/2019-
CONSUNI que será publicada no site da SECON 
 
3.6. PROCESSO Nº 12203/2018; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação Interinstitucional e 
Internacional; interessado: Gustavo Silvy Kogure; assunto: Analise da Minuta de Resolução para oferta de 
disciplinas em inglês; relator conselheiro Pedro Bertemes Filho. Adiado da sessão de 27/03/2019 por 
exiguidade de tempo da sessão. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-12203-2018.pdff  
Data limite para apresentação de emendas ao relator: 16/04/2019. 
Data limite para o relator disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Aprovada a proposta de resolução apresentada. A decisão será expressa através da Resolução nº 18/2019-
CONSUNI que será publicada no site da SECON 
 
3.7. PROCESSO Nº 503/2019; origem: UDESC/REIT/CEVEN - Coordenadoria de Eventos; interessado: 
Gilberto Zanluca Junior; assunto: Alteração da Resolução 145/2005-CONSUNI que normatiza as outorgas de 
grau desta Universidade; relatora conselheira Renata Mendonça Rodrigues. Adiado da sessão de 27/03/2019 
por exiguidade de tempo da sessão. 
Proposta do processo: 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/27-03-2019/propostas/Proc-503-2019.pdf 
Data limite para apresentação de emendas à relatora: 16/04/2019. 
Data limite para a relatora disponibilizar o parecer: 19/04/2019. 
Parecer da relatora (recebido em 17/04/2019, às 11h38; disponibilizado no mesmo dia às 19h): 
http://secon.udesc.br/consuni/pautas/plenario/2019/23-04-2019/propostas/Proc-503-2019-parecer-
relatora.pdf 
Aprovada a proposta de resolução apresentada. A decisão será expressa através da Resolução nº 19/2019-
CONSUNI que será publicada no site da SECON 

 
INCLUÍDO EM PAUTA: 
 
Moção de Repúdio ao projeto de lei do Governo do Estado enviado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
(Alesc) que corta 10% dos recursos oriundos do duodécimo para a UDESC. 
Aprovada a moção. Será publicada no site da SECON 
 

Florianópolis, 12 de abril de 2019. 
 
 
Prof. Marcus Tomasi 
Presidente do CONSUNI 
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