
ATO INTERVENIENTE nº 4, 
de 15 de dezembro de 2008

Determina providências aos professores titulares de disciplinas.

Arnaldo Moraes, Interventor da Fundação das Escolas Unidas do Planalto 
Catarinense – UNIPLAC, nomeado judicialmente, conforme Processo nº 039.08.019546-4, 
correspondente a Ação de Intervenção da Fundação Pública de Direito Privado proposta 
pelo Município de Lages. SC, no cumprimento da determinação fixada em despacho do 
MM  Juiz  de  Direito,  bem como,  no  uso  das  atribuições  pertinentes  ao  Conselho  de 
Administração da Fundação conforme disposto no art. 21 do Estatuto da Fundação, o qual 
está substituindo em razão da desconstituição judicial do mesmo,   

RESOLVE:

Art.  1º Determinar  aos  docentes  responsáveis por  disciplinas que  obrigatoriamente  as 
reassumam no primeiro semestre de 2009.

§ 1º Os responsáveis que pretendam continuar  afastados  da disciplina deverão 
apresentar justificativa formal dos motivos, dirigidas ao Chefe do Departamento ao 
qual  a  disciplina pertence,  no  prazo  de  cinco  (05)  dias  contados  da  data  da 
publicação do presente ato.

§ 2º Os Chefes de Departamento, com o recebimento da justificativa, terão o prazo 
de cinco (05) dias para oferecer parecer conclusivo, remetendo-os ao Coordenador 
Geral da Universidade para decisão final de autorização para o afastamento ou de 
perda da responsabilidade da disciplina.

§ 3º  Da decisão final caberá recurso no prazo de cinco (05) dias, contados da 
ciência de tal decisão, mediante protocolo dirigido ao interventor.

Art. 2º  Os Chefes de Departamento,  obedecendo as normas internas de credenciamento, 
deverão  indicar  professores  substitutos  para  ministrar  as  disciplinas vagas  no  primeiro 
semestre de 2009.

§  1º Os  chefes  de  departamento,  até  o  dia  1º  de  março  de  2009,  deverão 
encaminhar ao Coordenador Geral da Universidade quadro completo de disciplinas 
vagas.

Art. 3º  Este ato entra em vigor na data de sua assinatura e revogam-se todos os atos e 
dispositivos em contrários ao disposto neste Ato Interveniente.

Lages, 15 de dezembro de 2008.

Arnaldo Moraes

Interventor
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