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Décima Quarta Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA (115ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA – UDESC 

Aos quatorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, 1 

na Sala dos Calouros do DSI – Edifício São José - Centro – Campus II, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 115 (14ª de 3 

2015), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os seguintes conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alexandre Borges Fagundes, Crista 5 

Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Fernanda Hänsch Beuren, Leandro Corrêa Pykosz, Luiz Cláudio 6 

Dalmolin, Sandro Keine e Vivian Cremer Kalempa, além dos suplentes Débora Barni de Campos e 7 

Evandro Dematté. O Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando os conselheiros, declarou 8 

aberta a sessão. 9 

1) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 10 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 11 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 12 

2) Expedientes: 13 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência  dos  seguintes conselheiros: 14 

Charles Costi, do CREA e Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos, por motivos 15 

profissionais; João Victor Nunes Góss e Maralu Spitzner, acadêmicos, por ambos estarem em 16 

reunião de trabalho, no mesmo horário, conforme justificativa da empresa Willemaq. 17 

2b) Inclusão em pauta: 18 

I) O Professor  Delcio Pereira solicitou inclusão em pauta do Processo nº 18639/2015, Origem: 19 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Evandro Dematté, Assunto: Projeto de Ensino intitulado "Controle 20 

e Simulação de Processos através do SCILAB.” A inclusão em pauta solicitada foi aprovada por 21 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 22 

II) O Presidente solicitou inclusão em pauta da discussão e aprovação do calendário de reuniões 23 

ordinárias do CONCEPLAN para o ano de 2016. A inclusão em pauta solicitada foi aprovada por 24 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 25 

2c) Relato em bloco:  O Professor Delcio Pereira solicitou relatar em bloco os processos listados 26 

em pauta, itens 3.06 a 3.11, além do processo nº 18639/2015, incluído em pauta, por se tratarem 27 

de assuntos semelhantes: projetos de ensino. O relato em bloco foi aprovado por unanimidade pelo 28 

CONCEPLAN. 29 

03) Ordem do dia: 30 

3a) Processo nº 14897/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessada: Vivian Cremer Kalempa, 31 

que trata de Proposta de alteração da Resolução CONCEPLAN nº 001/2012. Relatora: Fernanda 32 

Hänsch Beuren. A relatora apresentou sua análise, lembrando que o processo tinha sido baixado em 33 

diligência na Reunião Ordinária de 29/09/2015. Após passar nos dois departamentos e receber as 34 

devidas correções, retornou para aprovação no Conselho de Centro. A relatora deu seu parecer 35 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 36 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 37 

3b) Processo nº 20178/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Leandro Correa Pykosz, 38 

que trata de Projeto de Extensão a qualquer tempo “Curso Básico de Sistemas Embarcados.” 39 

Relator: Moacyr Carlos Possan Júnior. Após breve explicação do interessado, o relator apresentou 40 

sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o 41 

processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 42 

3c) Processo nº 22529/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Sousa, que 43 

trata de Relatório Final de Curso de Extensão “Eletrônica Básica,” do Edital de Extensão a qualquer 44 

tempo.” Relatora: Fernanda Hänsch Beuren. A relatora apresentou sua análise e parecer “favorável 45 

à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 46 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 47 
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3d) Processo nº 23682/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, 48 

que trata de Afastamento para participar das atividades referente ao Convênio entre a Udesc e 49 

Universidade do Minho.” Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e parecer 50 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 51 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 52 

3e) Processo nº 23682/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata 53 

de Afastamento para participar das atividades referente ao Convênio entre a Udesc e Universidade 54 

do Minho.” Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à 55 

aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 56 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 57 

3f) Processo nº 25446/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Oto Roberto Bormann, 58 

que trata de Projeto de Ensino intitulado “Língua Inglesa para os alunos da UDESC-CEPLAN”; 59 

Processo nº 20342/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Edina Elisangela Zellmer 60 

Fietz Treml, que trata de Projeto de Ensino intitulado “Utilização de dinâmicas de grupo e jogos de 61 

empresa para contribuição  no desenvolvimento do perfil profissional gerencial dos acadêmicos do 62 

curso de Engenharia de Produção do CEPLAN a partir da abordagem interdisciplinar”; Processo nº 63 

20755/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, que trata de Projeto 64 

de Ensino intitulado “Aplicação prática do Método PDCA: uma proposta para favorecer o 65 

desenvolvimento do perfil profissional dos acadêmicos formados no CEPLAN”; Processo nº 66 

20978/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Fernanda Hänsch Beuren, que trata de 67 

Projeto de Ensino intitulado “Desenvolvimento de novos produtos e serviços com apoio de 68 

ferramentas de otimização topológica”; Processo nº 21432/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 69 

Interessado: Sandro Keine, que trata de Projeto de Ensino intitulado “Usinabilidade da Madeira de 70 

materiais derivados da Madeira no contexto das indústrias madeireira e moveleira”; Processo nº 71 

20588/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Raquel Fleig, que trata de Projeto de 72 

Ensino intitulado “A prática da Ergonomia”; Processo nº 28639/2015, Origem: 73 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Evandro Dematté, que trata de Projeto de Ensino intitulado 74 

"Controle e Simulação de Processos através do SCILAB.” Relator: Delcio Pereira. O relator fez o 75 

relato em bloco dos processos anteriores, por se tratarem de assuntos semelhantes. Apresentou sua 76 

análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” dos processos. Colocados em discussão e em 77 

votação, cada processo foi votado e aprovado, individualmente, por unanimidade pelo CONCEPLAN. 78 

3g) Processo nº 25645/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DEX, Interessada: Thauany Christiny 79 

Vieira, que trata de Projeto de criação da PLANOC Consultoria Jr: Empresa Júnior de Consultoria de 80 

Engenharia de Produção e Sistemas de Informação do Planalto Norte.” Relator: Leandro Correa 81 

Pykosz. O relator fez um breve relato sobre a tramitação do projeto no âmbito do CEPLAN e sobre 82 

as alterações que foram feitas desde o projeto original de 2014. O Presidente explicou sobre a 83 

legalidade da Empresa Júnior, para poder atuar de fato, cujo projeto deverá passar pelos Conselhos 84 

Superiores da Udesc. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 85 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 86 

CONCEPLAN. 87 

3h) Projeto de Pesquisa: Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Renato de Mello, que trata de 88 

Desenvolvimentos em Lógica Fuzzy e Programação Dinâmica. Relator: Alexandre Borges Fagundes. 89 

O relator informou que o Projeto foi aprovado pelo Departamento e pela Comissão de Pesquisa do 90 

CEPLAN, informando que seu voto concorda com o voto do relator da Comissão de Pesquisa. 91 

Colocado em discussão, o processo foi homologado pelo CONCEPLAN. 92 

3i) Calendário de Reuniões 2016 – O Presidente colocou em discussão e em votação o 93 

Calendário de Reuniões Ordinárias para 2016 do Conselho de Centro, que ficou definido pelas 94 

seguintes datas: 22 de Fevereiro, 21 de Março, 25 de Abril, 16 de Maio, 20 de Junho, 18 de Julho, 95 

15 de Agosto, 19 de Setembro, 24 de Outubro, 28 de Novembro e 16 de Dezembro. Colocado em 96 

discussão e em votação, o Calendário de Reuniões Ordinárias 2016 foi aprovado por unanimidade 97 

pelo CONCEPLAN.  98 
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04 – Comunicações Pessoais: O Professor Sandro Keine, Presidente da Subcomissão de 99 

Avaliação do Estágio Probatório dos docentes do CEPLAN, informou que restam apenas quatro 100 

professores ainda em Estágio Probatório no Centro, sendo que as avaliações semestrais foram 101 

finalizadas até Dezembro.  Aproveitou para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 102 

O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Administrativo do CEPLAN, desejou Feliz Natal e 103 

Próspero Ano Novo a todos, agradecendo a parceria durante o ano que passou. O Professor Luiz 104 

Cláudio Dalmolin destacou a iniciativa do presidente em definir os dias para reuniões e os 105 

calendários centralizados. O Presidente informou que as Portarias de afastamento para cursar 106 

Doutorado da Professora Fernanda Perazzolo Disconzi e do Professor Oscar Khoiti Ueno foram 107 

publicadas pela Reitoria. Informou ainda que levou em mãos o aceite da Professora Débora Barni de 108 

Campos, para cursar Doutorado em 2016, ao Reitor, cuja Portaria deve ser publicada em breve. 109 

Quanto às obras, o Presidente destacou a persistência da equipe em relação ao andamento da obra 110 

pública. Relatou que o cronograma de execução da reforma foi inviável, por estar em descompasso 111 

com o cronograma físico-financeiro; houve estorno de valor para a empresa pelo projeto equivocado 112 

do telhado; os valores chegaram quase no teto máximo para fazer aditivo, por causa da construção 113 

da estação de tratamento de esgoto e do fechamento do telhado; o SIGEOF já fechou para 114 

lançamentos em 2015 e só reabrirá para novos empenhos no dia 20 de Janeiro de 2016; as 115 

tratativas para começar o que falta serão discutidas com a empresa e engenheiros no dia 04 de 116 

Janeiro de 2016; o final da obra estima-se para Março ou Abril de 2016. Sobre os prédios novos, o 117 

Presidente lamentou que tenha havido denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao valor 118 

de uma taxa municipal (calculada com base no município de Florianópolis, sendo que cada município 119 

cobra um valor diferente) além da comprovação técnica e financeira, especificamente sobre projeto 120 

hidrossanitário de 2,79%, que qualquer empresa precisa apresentar, para concorrer ao Edital. O 121 

Presidente afirmou que os itens denunciados foram esclarecidos pela PROJUR, mas o Pregão foi 122 

suspenso em 18 de Novembro e desde o dia 19, vem cobrando celeridade da Reitoria para pleitear a 123 

resolução do caso junto ao TCE. Discorreu sobre as tentativas de aprovação da defesa junto ao TCE, 124 

finalizando com uma sessão plenária no próximo dia 16 de Dezembro, quando enfim o assunto dar-125 

se-á por encerrado, sendo possível o relançamento do processo licitatório, após a publicação em 126 

Diário Oficial do Estado, do parecer final do TCE. Após o lançamento, o Edital deverá permanecer 30 127 

dias no ar, devendo ser respondido qualquer questionamento dos interessados em 24 horas, 128 

portanto, o relançamento deverá se dar na primeira quinzena de Janeiro de 2016, com a abertura 129 

dos envelopes na metade de Fevereiro. O Presidente finalizou com a boa notícia de que está tudo 130 

correto, após análise do TCE, com a licitação em modo de empenho global, com perspectiva de boa 131 

procura pelas empresas, e até o valor poderá ser reduzido, diante do interesse das construtoras. 132 

Agradeceu a presença de todos, desejando Boas Festas e boas férias. Nada mais havendo a tratar, o 133 

Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos 134 

Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo 135 

Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, quatorze de Dezembro de dois 136 

mil e quinze. 137 

 138 
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