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Quarta Reunião de 2016 
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA (119ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO 

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

Aos dezesseis dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, 1 

na Sala da 3ª Fase do Curso EPM - Centenário – Campus I, nesta cidade, reuniu-se Ordinariamente 2 

o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 119 (4ª de 2016), sob a 3 

presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os 4 

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

Grohskopf, Delcio Pereira, Ernesto Augusto Garbe, Fernanda Hänsch Beuren, Leandro Corrêa Pykosz 6 

e Sandro Keine, além do acadêmico João Victor Nunes Góss. O Professor Nilson Ribeiro Modro, 7 

cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

1) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 9 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 10 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 11 

2) Expedientes: 12 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência  dos seguintes conselheiros: 13 

Vivian Cremer Kalempa, por estar em licença-maternidade; Irineu Weihermann  e Alessandro Huebl, 14 

membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos profissionais; Luiz Cláudio Dalmolin, por 15 

estar em Florianópolis (SC), representando o Centro em reunião na Reitoria. 16 

2b) Regime de Urgência: O Professor Alexandre Borges Fagundes, na qualidade de interessado, 17 

solicitou que o Processo nº 6932/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Assunto: Proposta de 18 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Nível de Mestrado em engenharia e Gestão da 19 

Inovação (PPGInova), fosse apreciado e votado pelo Conselho de Centro, em Regime de Urgência. 20 

Justificou sua solicitação pelo fato dos processos que vão tramitar nos Conselhos Superiores da 21 

Udesc, pela PROPPG, deverão ser entregues na Reitoria até o próximo dia 20 de Maio. A solicitação 22 

de Regime de Urgência foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 23 

2c) Retirada de pauta: O Presidente solicitou a retirada de pauta do Processo nº 4217/2016, 24 

Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges Fagundes, sugerindo que o 25 

procedimento definido pelo Departamento de Tecnologia Industrial seja apreciado pelo 26 

Departamento de Sistemas de Informação, possibilitando manifestação à matéria. A solicitação de 27 

retirada de pauta foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN.  28 

03) Ordem do dia: 29 

3a) Processo nº 6123/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 30 

que trata de Projeto de Extensão “Curso de Informática Básica”, Edital Extensão a qualquer tempo 31 

nº 01/2013. Relatora: Fernanda Hänsch Beuren. A relatora apresentou sua análise e parecer 32 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 33 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 34 

3b) Processo nº 6126/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 35 

que trata de Projeto de Extensão “Curso Ferramentas Google”, Edital Extensão a qualquer tempo nº 36 

01/2013. Relatora: Fernanda Hänsch Beuren. A relatora apresentou sua análise e parecer “favorável 37 

à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 38 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 39 

3c) Processo nº 6403/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Chidambaram 40 

Chidambaram, que trata de Projeto de Extensão “Minicurso OpenCV”. Relator: Alexandre Borges 41 

Fagundes. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 42 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 43 

3d) Processo nº 6013/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Cleide Vieira, que trata 44 

de solicitação de prorrogação de afastamento para doutorado. Relator: Leandro Correa Pykosz. O 45 

relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em 46 

discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  47 
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3e) Processo nº 6932/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges 48 

Fagundes, que trata de Proposta de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Nível de 49 

Mestrado em Engenharia e Gestão da Inovação (PPGInova). Relator: Agnaldo Vanderlei Arnold. O 50 

relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. O Professor 51 

Alexandre Borges Fagundes, interessado no processo e autor da solicitação de regime de urgência, 52 

explicou as questões técnicas e os caminhos para que o mesmo seja encaminhado aos Conselhos 53 

Superiores para aprovação e à CAPES, para que o Curso possa ser instalado. O Professor Alexandre 54 

Borges Fagundes agradeceu o auxílio dos professores e deixou claro que os demais, que não 55 

constam da equipe preliminar responsável pelo projeto, poderão vir a buscar currículo para somar à 56 

proposta do projeto quando o mesmo estiver implantado. Ressaltou que o programa sugerido é a 57 

nível profissional, contemplando, portanto, professores mestres e doutores que atendam as 58 

exigências mínimas do Programa, a exemplo da produção científica e áreas que sejam afins ao 59 

escopo do mesmo. Finalizou sua fala falando sobre o credenciamento do programa, que, a princípio, 60 

exige ao menos uma publicação em periódicos Qualis B3(no mínimo) da CAPES, na área 61 

Interdisciplinar, no último triênio. Colocado em discussão e em votação, em regime de urgência, o 62 

processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. O Presidente manifestou-se dizendo que 63 

este era um dia muito feliz para o CEPLAN. Lembrou de um objetivo que está perseguindo há anos: 64 

o primeiro Curso de Mestrado do Centro. Lembrou-se de professores que já não atuam mais no 65 

Centro, que lançaram a ideia e que o Diretor Geral anterior, Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, 66 

nomeou uma Comissão para tratar do assunto, por meio da Portaria Interna GDG/CEPLAN nº 67 

23/2015. Lembrou que houve várias divergências e não houve acordo na ocasião para a criação do 68 

Curso de Mestrado. Entretanto, depois de participarem de uma Conferência em Jaraguá do Sul (SC), 69 

os professores Alexandre Borges Fagundes e Fernanda Hänsch Beuren tiveram uma nova ideia, 70 

contando com professores de outros Centros, apresentando uma nova proposta na área de 71 

inovação. O Presidente mostrou-se otimista, afirmando que é possível a proposta tramitar nos 72 

Conselhos Superiores até o final do ano, passando pela CAPES em 2017, para iniciar as atividades 73 

no Segundo Semestre de 2017. Para possibilitar a aprovação do Curso, todos os componentes 74 

continuarão com sua carga horária na graduação, para não haver impacto financeiro inicial. A 75 

tramitação inicial projeta-se sem custos e qualquer professor poderá se credenciar ao projeto 76 

atendendo as exigências da CAPES. Finalizando, o Presidente parabenizou toda a equipe que 77 

trabalhou para viabilizar a proposta. 78 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Ernesto Augusto Garbe agradeceu a todos, 79 

informando que finalizou Estágio Probatório, tendo sido publicada a respectiva Portaria, 585/2016, 80 

em 04/05/2016. O Professor Sandro Keine parabenizou a equipe que conduziu a proposta de 81 

Mestrado e desejou sucesso à tramitação do processo junto aos Conselhos da Udesc e à CAPES. 82 

Informou que a Fundição Tupy comunicou-lhe que está realizando doação de lajotas fabricadas com 83 

areia de Fundição, para entidades e instituições que queiram utilizar o material em pavimentação de 84 

pátios, estacionamentos e áreas externas em geral. O Professor Delcio Pereira informou que as 85 

Ocupações Docentes para 2016/2 dos dois departamentos, tramitaram nas reuniões de colegiado no 86 

último dia 02 de Maio, mas conforme os estudos realizados pela Reitoria prevendo uma política de 87 

austeridade para um futuro próximo, as mesmas não foram homologadas nesta reunião do 88 

CONCEPLAN, no intuito de aguardar as medidas de contingenciamento da Reitoria, principalmente 89 

quanto à contratação de professores substitutos, o que impactaria nas Ocupações Docentes já 90 

finalizadas. Informou ainda que haverá uma reunião do Colegiado de Diretores de Ensino, no 91 

próximo dia 18 de Maio, para tratar deste assunto. Finalizando, o Professor Delcio Pereira comentou 92 

sobre o Vestibular de Inverno da Udesc, que será realizado no próximo dia 05 de Junho, certame no 93 

qual há 345 candidatos inscritos pelo CEPLAN. O Presidente parabenizou os professores que 94 

trabalharam para a construção da proposta de Mestrado do CEPLAN e aproveitou para convidar 95 

todos os conselheiros para participarem do projeto, credenciando-se conforme sua área de atuação. 96 

Falou sobre os impedimentos que inviabilizaram a Semana Tecnológica em 2015, por terem sido 97 

pedidas vistas ao processo, encaminhadas à PROJUR, de modo que o evento não aconteceu. 98 
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Constatou que a Incubadora Tecnológica ITFETEP já faz um evento todos os anos, o ENIT – 99 

Encontro de Negócios e Inovação Tecnológica, do qual a Udesc/Ceplan já participa. Comentou que 100 

em 2016, a Udesc/Ceplan participará do ENIT com chamada de trabalhos e a edição de um 101 

Congresso chamado INOVA, nos dias 05 e 06 de Outubro. O palestrante principal será o Professor 102 

Antônio Diomário de Queiroz, Diretor do Sapiens Parque de Florianópolis, o qual já foi Reitor da 103 

Udesc. Solicitou aos professores que respondam o e-mail do Professor Alex Luiz de Sousa, Diretor 104 

de Extensão do CEPLAN, solicitando avaliadores para os trabalhos. Disse que o evento é gratuito, 105 

haverá publicação dos trabalhos nos anais do evento e os cinco melhores trabalhos serão publicados 106 

em revista científica, para criar referência e ajudar a divulgar o Centro. Solicitou ainda que os 107 

professores orientadores tentem motivar seus orientandos a publicar trabalhos. Sobre os prédios, o 108 

Presidente fez um relato sobre o que já ocorreu com o projeto e a licitação da obra, já elencados na 109 

reunião anterior. O Governador do Estado editou um Decreto proibindo o início de qualquer obra no 110 

Estado, no dia 02 de Maio. O contrato da obra dos prédios novos havia sido assinado e liberado no 111 

SIGEOF em 29 de Abril, o que possibilita a assinatura da Ordem de Serviço e o início da execução 112 

dos trabalhos, o que deve ocorrer até o final do mês de Maio. Daí começa a contar o prazo de 18 113 

meses para execução das obras, que pode chegar a 24 meses, terminando até o segundo semestre 114 

de 2018. O Presidente informou que haverá o lançamento da pedra fundamental, cuja data ainda 115 

não foi definida, podendo contar com a presença do Governador do Estado na solenidade. 116 

Finalizando, o Presidente informou que no dia 24 de Maio, na Reunião Ordinária do CONSUNI, 117 

haverá apresentação de reconsideração da Reitoria à proposta aprovada em 11 de Abril, para 118 

reajuste do VRV e vale-alimentação da Udesc, podendo haver contingenciamento, conforme o 119 

quadro orçamentário e financeiro a ser apresentando ao CONSUNI, em razão da situação atual da 120 

arrecadação do Estado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da 121 

qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, 122 

discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. 123 

São Bento do Sul, dezesseis de Maio de dois mil e dezesseis. 124 
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