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Nona Reunião de 2017 
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA (135ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO 
DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA – UDESC 

Aos quinze do mês de Novembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, na 1 

Sala dos Calouros do DSI – Prédio do CEDUP - Bairro Brasília - Campus II, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 135 (9ª de 3 

2017), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alex Luiz de Sousa, Arlindo Costa, Fábio 5 

Fernando Kobs, Luiz Cláudio Dalmolin, Mário Ezequiel Augusto e Moacyr Carlos Possan Júnior. O 6 

Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 7 

1) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 8 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação. A minuta da ata apresentada 9 

foi aprovada por unanimidade. 10 

2) Expedientes: 11 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 12 

Jean Rodrigo Pscheidt, por estar trabalhando no Setor de Transportes no horário da reunião, sendo 13 

que sua suplente também estava ausente por motivos particulares; Delcio Pereira por estar em 14 

viagem a Rondonópolis (MT); Raquel Fleig, por motivos particulares, sendo que seu suplente 15 

também não compareceu; Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos e Charles 16 

Costi, do CREA, por motivos profissionais.  17 

2b) Relatos em bloco: o Professor Moacyr Carlos Possan Júnior solicitou fazer o relato em bloco 18 

dos Processos sob itens 3.02 e 3.03 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: 19 

solicitações de dilatação de prazo para conclusão do Curso de Bacharelado em Sistemas de 20 

Informação; o Professor Luiz Cláudio Dalmolin solicitou fazer o relato em bloco dos Processos sob 21 

itens 3.04 e 3.05 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Relatório Semestral de 22 

Atividades de Doutoramento. As solicitações de relato em bloco anteriores foram aprovadas por 23 

unanimidade pelo CONCEPLAN.  24 

03) Ordem do dia: 25 

3a) Processo nº 15418/2017, Origem: UDESC/CCT/SI, Interessada: Vivian Cremer Kalempa, 26 

que trata de Solicitação de afastamento para frequentar Programa de Pós-Graduação “Strictu 27 

Sensu” (Doutorado). Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator apresentou sua análise, observando 28 

que o processo já foi aprovado pelo CONCEPLAN e que o mesmo já estava na Reitoria. Explicou que 29 

a professora alterou o local do curso e que fez a solicitação para a Coordenadoria de 30 

Desenvolvimento Humano - CDH, na Reitoria. A alteração foi aprovada no Departamento de 31 

Sistemas de Informação na última reunião e pelo Presidente do Conselho de Centro, por ad 32 

referendum em 04/12/2017. Deu seu parecer “favorável à homologação” do ad referendum, pelo 33 

motivo elencando anteriormente. Colocado em discussão e em votação, a alteração no processo foi 34 

homologada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 35 

3b) Processo nº 17559/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessado: Fábio Ribeiro, que 36 

tratar de Solicitação de dilatação de prazo para conclusão do Curso de Bacharelado em Sistemas de 37 

Informação; Processo nº 17693/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessado: Leonardo 38 

Manoel Kargel Pedroso , que tratar de Solicitação de dilatação de prazo para conclusão do Curso de 39 

Bacharelado em Sistemas de Informação. Relator: Moacyr Carlos Possan Júnior. O relator O relator 40 

fez o relato em bloco, por se tratarem de assuntos semelhantes. Apresentou sua análise e deu seu 41 

parecer “favorável à homologação” de ambos os processos. Colocados em discussão e em votação, 42 

cada processo foi homologado, individualmente, por unanimidade pelo CONCEPLAN. 43 

3c) Processo nº 17311/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Débora Barni de 44 

Campos, que trata de Relatório Semestral de atividades referente ao segundo semestre de 2017, da 45 

capacitação em nível de doutoramento; Processo nº 17603/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, 46 

Interessado: Alexandre Veloso de Matos, que trata de Relatório de Desempenho Semestral – 47 
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Afastamento para Doutorado. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator fez o relato em bloco, por se 48 

tratarem de assuntos semelhantes. Apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à 49 

homologação” dos dois processos. Colocados em discussão e em votação, cada processo foi 50 

homologado, individualmente, por unanimidade pelo CONCEPLAN. 51 

04 – Calendário de Reuniões Ordinárias para 2018: o Presidente apresentou a proposta de 52 

calendário de Reuniões Ordinárias para 2018: 26 de Fevereiro, 26 de Março, 23 de Abril, 28 de 53 

Maio, 25 de Junho, 30 de Julho, 27 de Agosto, 24 de Setembro, 29 de Outubro, 26 de Novembro e 54 

14 de Dezembro, alternando os locais entre Centenário e CEDUP. Os conselheiros propuseram 55 

alteração no horário para às 14:00h. Colocados em votação, as datas apresentadas e o horário 56 

solicitado pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade pelo CONCEPLAN. 57 

05 – Solicitação da Incubadora Rinetec: o Presidente trouxe ao conhecimento dos conselheiros 58 

o Ofício nº 06/2017, datado de 06/12/2017, da Incubadora Rinetec. Explicou que o próprio 59 

Presidente e o Professor Luiz Cláudio Dalmolin participaram de algumas reuniões da incubadora 60 

tecnológica de Rio Negrinho, ambos discorrendo sobre as inciativas envolvidas, em conjunto com a 61 

Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fez a leitura dos diversos itens 62 

elencados no Ofício: estagiários e bolsistas da área de Sistemas de Informação, laboratório de 63 

Design e Maker, formação do NIT, projeto de inclusão digital. O Presidente indagou se é possível 64 

indicar um bolsista, que venha a ser cedido para trabalhar em Rio Negrinho, por ser esta uma das 65 

solicitações da Incubadora Rinetec. Além disso, o Presidente comentou que seria possível aos 66 

acadêmicos oriundos de Rio Negrinho fazerem estágio nas empresas que vierem a ser incubadas. 67 

Manifestou a importância da universidade participar deste tipo de iniciativa nos municípios do 68 

Planalto Norte. O Professor Moacyr Carlos Possan Júnior, Chefe do DTI, sugeriu que alguns bolsistas 69 

dediquem uma parte de seu horário de trabalho à Incubadora, e que os professores possam dedicar 70 

algumas horas do PTI para fazer parte do projeto.  O Professor Luiz Cláudio Dalmolin sugeriu levar o 71 

pessoal do NIT da UDESC para conhecer o trabalho da Incubadora. O Professor Agnaldo Vanderlei 72 

Arnold citou a possibilidade de elaborar um convênio para ratificar a parceria. O Presidente colocou 73 

em votação: “apoiar a Incubadora Rinetec, em resposta ao Ofício recebido.” Colocado em votação, o 74 

apoio sugerido foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 75 

06– Comunicações Pessoais: o Professor Alex Luiz de Sousa informou que foi criada a 1ª 76 

Comissão Organizadora do ENIT 2018, em reunião realizada nas dependências da FETEP, sob o 77 

comando de Osvalmir Tschoeke, gerente da FETEP e Osmar Muehlbauer, Presidente da FETEP. A 78 

data de realização do ENIT foi marcada para 18 a 20 de Setembro de 2018, com os temas: 79 

Economia Criativa, Indústria 4.0 e Soluções Inteligentes para Cidades. O Presidente sugeriu definir 80 

os temas do Congresso Inova, que estará em sua terceira edição, na mesma linha. O Professor Alex 81 

Luiz de Sousa informou que haverá nova reunião em 29 de Janeiro de 2018, para definir funções e 82 

responsabilidades. A intenção da FETEP é aumentar o espaço de 80 para 100 expositores, além de 83 

criar um espaço na área superior para as escolas do município. Comentou que o Congresso Inova dá 84 

uma boa visibilidade ao evento. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin comentou que o ENIT/INOVA tem 85 

uma representatividade além do que se esperava, contando que o mesmo causou uma boa 86 

impressão junto ao próprio Governo do Estado. Comentou também sobre o Edital do Inventor da 87 

UDESC, o qual foi tema da última reunião do NIT da UDESC de 2017, cuja gestão será exercida por 88 

uma empresa contratada. Convidou os professores a participarem da edição de 2018, inscrevendo 89 

sua ideia, mesmo que não tenha sido colocada em prática ainda. O Professor Agnaldo Vanderlei 90 

Arnold desejou um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo a todos. O Presidente falou sobre o 91 

processo de aprovação do reajuste do VRV dos servidores da UDESC na Assembleia Legislativa, 92 

quando participou da comitiva da Reitoria na visita aos deputados e comissões nos dias 05 e 06 de 93 

Dezembro. A solicitação do reajuste foi aprovada na ALESC, mas ainda não tinha sido sancionada 94 

pelo Governador João Raimundo Colombo. O Presidente apontou como fundamental a participação 95 

da Udesc nas ações junto à comunidade, valorizando mais ações de ensino, pesquisa e extensão. 96 

Sugeriu que o Centro deve pensar coletivamente em ações coordenadas para definir linhas de 97 

ensino, pesquisa e extensão. O Presidente destacou a aprovação por unanimidade pelo CONSUNI da 98 
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reforma curricular do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Disse que vai melhorar em 99 

muito o curso nos próximos semestres. Ainda, o Presidente citou que não houve candidato aprovado 100 

no recente Processo Seletivo para a disciplina de LIBRAS, o que vai impactar o próximo semestre, 101 

porque a grade nova só estará valendo para 2018/2. Comemorou a aprovação de três egressos do 102 

DSI nas demais vagas do Processo Seletivo 07/2017. Finalizando, comentou sobre a exoneração do 103 

servidor Cristiano Cardoso de Carvalho, dentista, em 08/12/2017. Desejou um Feliz Natal e um 104 

próspero Ano Novo e ótimas férias para todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 105 

encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a 106 

presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 107 

demais membros do Conselho. São Bento do Sul, quinze de Dezembro de dois mil e dezessete. 108 
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