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Resumo da sessão ordinária do Consuni de 26 de março de 
2015, às 9h, no Plenarinho da Reitoria 
 

A sessão foi presidida pelo presidente do Consuni e reitor em exercício, Marcus 
Tomasi. Constavam na pauta 16 processos, dos quais 14 foram votados e dois, 

suspensos por pedidos de vista. 
 
   Votado 

   Arquivado 
   Adiado por pedido de vista 

   Adiado por pedido de diligência 
   Adiado por falta de tempo da sessão 
   Adiado por ausência/mudança de relator (justificada ou não, conforme regimento 

interno do conselho) 
 

A íntegra das decisões dos processos votados poderá ser vista no site da Secretaria 
dos Conselhos Superiores (Secon) em breve: http://www.udesc.br/?id=420. 
 

1. Processo nº 15.855/2011  

 
Origem: Direção de Ensino de Graduação do CEO. 
Interessado: CEO.  

Assunto: Projeto político-pedagógico do curso de Engenharia Química.  
Relator: Conselheiro Agnaldo Vanderlei Arnold.  

Decisão: Em 26/08/2014, a votação foi adiada por falta de tempo da sessão. Em 
18/09/2014, a votação foi adiada por ausência do relator. Em 16/10/2014, a votação 
foi adiada por pedido de vista do conselheiro Leandro Zvirtes. Em 10/12/2014, a 

votação foi adiada por pedido de vista do conselheiro Pedro Bertemes. Em 
26/03/2015, o processo foi votado com discussão e resultará em resolução, 

que está em fase de elaboração e será divulgada no site da Secon em breve. 
 
2. Processo nº 4.440/2014  

 
Origem: Departamento de Pedagogia do Cead. 

Interessado: Amauri Bogo. 
Assunto: Projeto do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Cead/Multicentro para chamada pública do Ministério da Educação/Universidade 
Aberta do Brasil. 
Relatora: Conselheira Cintia Aguiar. 

Decisão: Em 16/10/2014, a votação foi adiada por ausência da relatora. Em 
10/12/2014, a votação foi adiada por pedido de vista do conselheiro David Daniel e 

Silva. Em 26/03/2015, a votação foi adiada por pedido de vista do 
conselheiro Marcus Tomasi. O processo retornará na sessão do Consuni de 
19/05/2015. 
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3. Processo nº 20.902/2014  
 

Origem: Proen.  
Interessada: Comissão especial do Consuni. 
Assunto: Proposta de resolução para estabelecer uma metodologia de implantação 

de cursos de graduação na Udesc. 
Relator: Conselheiro Délcio Pereira. 

Decisão: Em 26/03/2015, a votação foi adiada por pedido de vista do 
conselheiro Neilson Luiz Ribeiro Modro. O processo retornará na sessão do 
Consuni de 19/05/2015. 

 
4. Processo nº 2.574/2015  

 
Origem: Consuni.  
Interessada: Comissão especial do Consuni.  

Assunto: Recomendação da comissão especial do Consuni instituída pela Portaria nº 
003/2014 sobre a necessidade de revisão do Estatuto da Udesc e indicação dos 

artigos a serem modificados.  
Relator: Conselheiro Marcus Tomasi. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado com discussão e resultará 

em parecer, que será divulgado no site da Secon em breve. 
 

5. Processo nº 721/2015  
 
Origem: Gabinete do Reitor. 

Interessado: Gabinete do Reitor.  
Assunto: Proposta de resolução para alteração do VRV em 2015 (aprovada ad 

referendum pelo reitor em 24/02/2015, por meio da Resolução nº 001/2015 do 
Consuni).  
Relator: Conselheiro Leandro Zvirtes. 

Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado com discussão e resultará 
em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 
Secon em breve. 

 
6. Processo nº 1.215/2015 

 
Origem: Coordenadoria de Contabilidade da Proad. 
Interessada: Ieda Frasson. 

Assunto: Encaminha relatório de prestação de contas anual da Udesc referente ao 
exercício de 2014.  
Relatora: Conselheira Sheila Gerber Peres. 

Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e seguirá 
para a sessão do Concur de 15/04/2015. 
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7. Processo nº 18.268/2014  
 

Origem: Departamento de Química do CCT. 
Interessado: Departamento de Química do CCT. 
Assunto: Projeto de criação e implantação do Mestrado em Química Aplicada.  

Relator: Conselheiro Everton Luis P. Lorenzi Cancellier. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado com discussão e resultará 
em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 

Secon em breve. 
 

8. Processo n° 16.576/2014  
 
Origem: Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia do Cefid. 

Interessada: Stella Maris Michaelsen.  
Assunto: Projeto de criação e implantação do Doutorado em Fisioterapia. 

Relator: Conselheiro Fábio Napoleão. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado com discussão e resultará 
em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 

Secon em breve. 
 

9. Processo nº 4.732/2014  
 
Origem: Departamento de Química do CCT. 

Interessado: Departamento de Química do CCT. 
Assunto: Reforma curricular da Licenciatura em Química.  

Relatora: Conselheira Gabriela Botelho Mager. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará 
em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 

Secon em breve. 
 
10. Processo n° 17.941/2014  

 
Origem: Departamento de Engenharia Florestal do CAV. 

Interessado: Pedro Higuchi.  
Assunto: Criação das disciplinas Economia Florestal e Gestão Florestal para o 
Mestrado em Engenharia Florestal. 

Relator: Conselheiro Francisco Canella. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado com discussão e resultará 

em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 
Secon em breve. 
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11. Processo nº 16.590/2014  
 

Origem: PROPPG.  
Interessada: PROPPG.  
Assunto: Solicitação de aprovação de resolução que dispõe sobre o regimento geral e 

cria a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da 
Saúde da Udesc (aprovado ad referendum pelo reitor em 26/09/2014, por meio da 
Resolução nº 083/2014 do Consuni). 

Relator: Conselheiro Rodrigo Figueiredo Terezo. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará 
em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 

Secon em breve. 
 

12. Processo nº 20.144/2014  
 
Origem: Gabinete do Reitor.  

Interessada: Udesc. 
Assunto: Solicitação dos devidos encaminhamentos à luz das resoluções nº 

026/2008 e nº 083/2011 do Consuni para o pagamento dos servidores do quadro de 
pessoal permanente da universidade que atuaram na coordenação, organização e 
aplicação da quinta demanda do Test of English as a Foreign Language – Institutional 

Testing Program (Toefl/ITP), exame aceito por diversas instituições estrangeiras que 
envolve avaliações de compreensão auditiva, gramática e interpretação de texto 
(aprovada ad referendum pelo reitor em 04/12/2014, por meio da Resolução nº 

102/2014 do Consuni). 
Relator: Conselheiro Arnaldo José de Lima. 

Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará 
em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 
Secon em breve. 

 
13. Processo nº 21.520/2014  
 

Origem: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos. 
Interessada: Rosangela de Souza Machado.  

Assunto: Solicitação de pagamento dos professores e técnicos que atuaram na 
aplicação da prova de habilidade específica dos cursos de Teatro e Música do 
Vestibular de Verão 2015 (aprovada ad referendum pelo reitor em 26/02/2015, por 

meio da Resolução nº 002/2015 do Consuni). 
Relatora: Conselheira Carolina Hommerding. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará 

em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 
Secon em breve. 
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14. Processo nº 777/2015  
 

Origem: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Esag.  
Interessado: Everton Luis Pellizzaro de L. Cancellier.  
Assunto: Projeto de desenvolvimento com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa 

Catarina (programa de capacitação em estrutura organizacional e gestão por 
processos – pagamento de gratificação aos servidores da Udesc que atuarão no 
projeto, de acordo com o artigo 22 da Lei Complementar Estadual nº 345/2006). 

Relator: Conselheiro Alfredo Balduíno Santos. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará 

em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 
Secon em breve. 
 

15. Processo nº 122/2015  
 

Origem: Proen.  
Interessada: Proen.  
Assunto: Minuta de Resolução de Departamentalização 2014. 

Relator: Conselheiro Paulo Edemar Barth. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará 

em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 
Secon em breve. 
 

16. Processo nº 1553/2015  
 
Origem: Ceart.  

Interessado: Ceart. 
Assunto: Alteração da data da primeira reunião do Consuni, de 25/03/2015 para 

26/03/2015 (aprovada ad referendum pelo reitor em 20/02/2015, por meio da 
Portaria nº 001/2015 do Consuni).  

Relator: Conselheiro Antonio Carlos Tamanini da Silva. 
Decisão: Em 26/03/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará 
em resolução, que está em fase de elaboração e será divulgada no site da 

Secon em breve. 


