Resumo da sessão ordinária do Consuni de 9 de julho de
2015, às 13h, no Plenarinho da Reitoria
A sessão foi presidida pelo vice-presidente do Consuni e reitor em exercício, Marcus
Tomasi. A pauta teve 11 processos, sendo sete votados e quatro com votação adiada
(dois por pedido de vista, um por ausência de relator e um por relato não
disponibilizado no prazo regimental).
Votado
Arquivado
Retirado de pauta
Adiado por pedido de vista
Adiado por pedido de diligência
Adiado por falta de tempo da sessão
Adiado por relato não disponibilizado no prazo regimental
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): http://www.udesc.br/?id=420.
1. Processo nº 6.689/2015
Origem: Sintudesc.
Interessado: Fernando Meira Júnior.
Assunto: Solicitação de reconsideração ao Consuni referente à deliberação do
Processo nº 2.574/2015 por ter sido aprovado em regime de urgência e destaque
para votação em separado, que não encontrariam amparo no regimento interno do
conselho por não envolverem datas e prazos que acarretem em prejuízo ao
encaminhamento do processo e não se tratarem de proposta de “criação ou
alteração de resoluções, estatuto, regimento geral, regimentos internos, anteprojeto
de lei e anteprojeto de decreto”.
Relator: Conselheiro Sandroval Francisco Torres.
Decisão: Em 19/05/2015, a votação foi adiada pelo pedido de vista do conselheiro
Roberto Prado. Em 09/07/2015, o processo foi votado com discussão e
resultou no Parecer nº 004/2015, já divulgado no site da Secon.
2. Processo nº 3.857/2015
Origem: CCT.
Interessado: Andre Evaristo dos Santos.
Assunto: Solicitação, em grau de recurso ao Consuni, da revogação da decisão
exarada pelo Consepe que deu provimento ao Recurso n° 19.067/2014 contra a
decisão do Processo n° 3.509/2014.
Relator: Conselheiro Alexandre Ferreira de Macedo.
Decisão: Em 19/05/2015, a votação foi adiada pelo pedido de vista do conselheiro
José Claudio Matos. Em 09/07/2015, a votação foi adiada pelo pedido de vista
do conselheiro Fernando Natal de Pretto. O processo retornará na sessão do
Consuni de 26/08/2015.
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3. Processo nº 20.287/2014
Origem: Proen.
Interessada: Comissão do Consuni.
Assunto: Resultado dos trabalhos da comissão instituída pela Portaria nº 590/2014
para realizar estudos sobre a viabilidade pedagógica e financeira da implantação do
curso de Direito em Palmitos.
Relator: Conselheiro Antonio Heronaldo de Sousa.
Decisão: Em 19/05/2015, a votação foi adiada pelo pedido de vista da conselheira
Renata Mendonça Rodrigues. Em 09/07/2015, a votação foi adiada pelo pedido
de vista do conselheiro Emerson César de Campos. O processo retornará na
sessão do Consuni de 26/08/2015.
4. Processo nº 1.822/2015
Origem: Cefid.
Interessado: Jean Passos da Silva.
Assunto: Alteração das atribuições das funções comissionadas de Coordenação de
Planejamento, Chefia de Compras e Licitação e Chefia de Almoxarifado do Cefid.
Relator: Conselheiro Anderson da Silva.
Decisão: Em 19/05/2015, a votação foi adiada pelas ausências do relator e do
respectivo suplente. Em 09/07/2015, o processo foi votado sem discussão e
resultará em resolução, que está sendo elaborada e será divulgada no site
da Secon em breve.
5. Processo nº 2.995/2015
Origem: Proex.
Interessada: Proex.
Assunto: Solicitação de alteração do artigo 11 da Resolução nº 001/2005 do Consuni
(aprovado ad referendum pelo reitor em 18/03/2015, por meio da Resolução nº
003/2015 do Consuni).
Relatora: Conselheira Marilei Kroetz.
Decisão: Em 19/05/2015, a votação foi adiada pelas ausências da relatora e do
respectivo suplente. Em 09/07/2015, a votação foi adiada novamente pela
ausência da relatora. O processo retornará na sessão do Consuni de
26/08/2015.
6. Processo nº 5.378/2015
Origem: Departamento de Enfermagem do CEO.
Interessada: Elisangela Argenta Zanatta.
Assunto: Apreciação e aprovação do projeto do Mestrado em Enfermagem.
Relator: Conselheiro Carlos Alberto Barth.
Decisão: Em 09/07/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará
em resolução, que está sendo elaborada e será divulgada no site da Secon
em breve.
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7. Processo nº 629/2015
Origem: Departamento de Administração Pública da Esag.
Interessada: Ivoneti da Silva Ramos.
Assunto: Projeto pedagógico da Especialização em Gestão Municipal na modalidade a
distância.
Relator: Conselheiro Fernando Natal de Pretto.
Decisão: Em 09/07/2015, o processo foi votado com discussão e resultará
em resolução, que está sendo elaborada e será divulgada no site da Secon
em breve.
8. Processo nº 9.550/2015
Origem: Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Ceres.
Interessado: Alberto Lohmann.
Assunto: Solicitação de retificação da Resolução nº 076/2013 do Consuni em relação
à carga horária da disciplina de Sistemas Estruturais II, que erroneamente ficou
grafada com 54 h/a, em vez de 72 h/a, nas ementas do anexo único da resolução.
Relatora: Conselheira Sandra Meyer Nunes.
Decisão: Em 09/07/2015, o processo foi votado sem discussão e resultará
em resolução, que está sendo elaborada e será divulgada no site da Secon
em breve.
9. Processo nº 5.735/2015
Origem: Proen.
Interessado: Luciano Hack.
Assunto: Proposta de alteração do artigo 10 da Resolução nº 007/2009 do Consuni.
Relator: Conselheiro Oséias Alves Pessoa.
Decisão: Em 09/07/2015, a votação foi adiada porque o relato não foi
disponibilizado pelo relator no prazo regimental. O processo retornará na
sessão do Consuni de 26/08/2015.
10. Processo nº 6.692/2015
Origem: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Reitoria.
Interessada: Rosângela de Souza Machado.
Assunto: Pagamento dos professores do quadro permanente que atuaram na
elaboração de questões do Vestibular de Inverno 2015 e do Vestibular EAD 2015/2.
Relator: Conselheiro Marino Tessari.
Decisão: Em 09/07/2015, o processo foi votado sem discussão e resultou
na Resolução nº 038/2015, já divulgada no site da Secon.
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11. Processo nº 10.541/2015
Origem: Gabinete do Reitor.
Interessado: Antonio Heronaldo de Sousa.
Assunto: Instauração da Comissão Eleitoral para a eleição de reitor e vice-reitor para
o período 2016-2020.
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Xavier de Souza.
Decisão: Em 09/07/2015, o processo foi votado com discussão e resultou
na Resolução nº 039/2015, já divulgada no site da Secon.
Eleição do Concur
Além de analisar os 11 processos da pauta, a sessão realizou a eleição de um
representante dos docentes (com suplente), um representante dos técnicos (com
suplente) e um representante dos discentes (com suplente) para o Conselho Curador
(Concur), nos termos do inciso II do artigo 16 do Estatuto da Udesc, combinado com
o artigo 16 do Regimento Geral da Udesc.
A votação foi secreta, conforme o artigo 52 do estatuto. Foram eleitos os seguintes
representantes: dos docentes, Valkyrie Vieira Fabre (Ceavi) – titular e José Carlos de
Souza (Cesfi) – suplente; dos técnicos, Sheila Gerber Peres (Reitoria) – titular e Jean
Passos da Silva (Cefid) – suplente; e dos discentes, Andre Vechi (Cesfi) – titular e
Douglas Contini Smielewski (Cefid) – suplente. O resultado será publicado em
portaria, que está sendo elaborada e será divulgada no site da Secon em breve.
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