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Sexta Reunião de 2016 
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA(121ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO 
DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA – UDESC 

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

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 121 (6ª de 3 

2016), 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, Leandro Corrêa Pykosz, Luiz Cláudio Dalmolin, Moacir Carlos 6 

Possan Júnior, Sandro Keine, além do suplente Evandro Dematté e do acadêmico João Victor Nunes 7 

Góss. O Professor Nilson Ribeiro Modro, 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 ordinária 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; Fernanda Hänsch Beuren, 15 

por estar em viagem, na Itália, em congresso científico. 16 

03) Ordem do dia: 17 

3a) Processo nº 4217/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges 18 

Fagundes, que trata de Proposta de procedimento que define os critérios adotados pelo 19 

Departamento de Tecnologia Industrial (DTI/CEPLAN) para a execução de visitas técnicas 20 

envolvendo a participação de discentes. Relator: Sandro Keine. O relator fez um breve histórico do 21 

processo, informando que o mesmo havia sido retirado de pauta na reunião do dia 16 de Maio, para 22 

apreciação do Departamento de Sistemas de Informação (DSI). Apresentou sua análise e parecer 23 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão, o Professor Leandro Corrêa Pykosz, 24 

Chefe do DSI, informou que o procedimento apresentado pelo DTI não foi adotado pelo DSI, por 25 

existir regulamentação em Resolução do CONSEPE. Disse que o Colegiado entendeu que iria 26 

burocratizar o processo. O relator argumentou que o DTI adotou os procedimentos referidos, por 27 

haver maior volume de visitas técnicas e sua consequente validação de atividades complementares 28 

no Curso de Engenharia de Produção. O Professor Delcio Pereira destacou que as características de 29 

cada Departamento e suas respectivas demandas tornam oportuna ou não a adoção dos 30 

procedimentos apresentados pelo DTI. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin citou as realidades 31 

diferentes vivenciadas por cada departamento, podendo vir a burocratizar e dificultar as viagens 32 

técnicas no âmbito do DSI. Colocado em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 33 

CONCEPLAN. 34 

3b) Processo nº 7186/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges 35 

Fagundes, que trata de Requerimento de usufruto de licença-prêmio de 15 dias a contar de 36 

08/07/2016.  Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à 37 

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

unanimidade pelo CONCEPLAN. 39 

3c) Processo nº 7831/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 40 

que trata de solicitação de afastamento para apresentação de trabalho científico no XXXVI 41 

Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Relator: Moacyr Carlos Possan Júnior. O relator 42 

fez um breve histórico e apresentou sua análise e parecer “favorável à homologação” do processo, 43 

explicando que o mesmo já havia recebido “ad referendum” do Diretor Geral, para atender os 44 

prazos de inscrição e de pagamento. Colocado em discussão, o Professor Delcio Pereira informou 45 

que a nova Instrução Normativa 006/2016 de 31/05/2016, regulamenta inclusive os afastamentos 46 

nacionais. O Professor Leandro Correa Pykosz pontuou que, conforme a IN citada, há necessidade 47 
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de editais internos nos centros, para que os professores possam habilitar-se para os afastamentos 48 

para congressos e outros eventos, nacionais e internacionais. O Professor Delcio Pereira comentou 49 

que o edital é necessário quando a demanda é maior que disponibilidade de recursos nos centros. O 50 

Presidente comentou que não se cria um Edital sem necessidade, pois até agora, o Centro pode 51 

atender as solicitações dos professores.  O Professor Luiz Cláudio Dalmolin destacou que a IN foi 52 

editada para evitar que haja uma grande demanda de interessados em um único semestre, sendo o 53 

Edital um modo de filtrar os interessados. O Presidente sugeriu a criação de um Edital a qualquer 54 

tempo, de fluxo contínuo, para atender a IN e ver a melhor solução, sem criar burocracia 55 

desnecessária. Colocado em votação, o processo foi homologado por unanimidade pelo 56 

CONCEPLAN. 57 

3d) NPP20160002361, Interessado: Antônio Carlos Tamanini da Silva, que trata de projeto de 58 

pesquisa: Desenvolvimento de uma ferramenta para estudar aplicações da transformada Wavelet na 59 

eliminação de ruídos em processamento de som. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator 60 

apresentou sua análise referente ao projeto de pesquisa na Plataforma da PROPPG, o qual passou 61 

por homologação do Conselho de Centro. Deu seu parecer “favorável à homologação” do processo. 62 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi homologado pelo CONCEPLAN. 63 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Leandro Correa Pykosz solicitou “que conste em ata, 64 

meu protesto em relação à convocação da última reunião extraordinária do CONCEPLAN, não pe 65 

ilegal, mas um tanto imoral, pois a convocação ocorreu em 25/05 às 16:29h, sendo que a reunião 66 

seria no próximo dia útil às 14:00h, não perfazendo 24 horas úteis entre a convocação e a reunião. 67 

Segundo o CRH, durante um feriado acadêmico que foi o caso em questão, intervalo entre a 68 

convocação e a reunião, ‘não há obrigações para os servidores nesses dias’, tais como ver e-mails 69 

de convocação, ou seja mesmo em nosso regimento não estando claro que são horas/úteis a de se 70 

usar o bom sendo para entender que estamos em fim de semestre, professores atribulados com 71 

provas, trabalhos, tcc e banca, e que futuras convocações seja melhor avaliado esse prazo de 72 

convocação.” O Professor Luiz Cláudio Dalmolin reforço o convite para o ENIT – Encontro de 73 

Negócios, Inovação e Tecnologia nos dias 05 e 06 de Outubro, e para o Congresso INOVA, o qual 74 

ocorrerá paralelamente ao ENIT. Solicitou aos demais conselheiros para divulgar e incentivar os seus 75 

alunos e orientandos a inscrever artigos, para garantir uma repercussão positiva, por se tratar de 76 

um evento do CEPLAN. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin disse que todos devem colaborar para o 77 

sucesso do evento e que em breve, o mesmo venha a se tornar destaque nacional, a exemplo de 78 

outras universidades. A Secretária Crista Spitzner Grohskopf solicitou que seja levado às reuniões 79 

dos departamentos que os professores que venham a receber processos, que façam a respectiva 80 

tramitação junto ao SGPe. O Presidente falou sobre o Lançamento da Pedra Fundamental dos novos 81 

prédios, faltando apenas a Reitoria marcar a data junto ao Governador do Estado. Comentou que 82 

brevemente teremos o Lançamento da Pedra Fundamental e a assinatura da Ordem de Serviço, com 83 

o consequente início das obras. O Presidente informou que estará em reunião com o Reitor, por 84 

conta das duas reuniões extraordinárias do CONSUNI, marcadas para o próximo, dia 22 de Junho, 85 

tratando da reconsideração do aumento do VRV e da mudança do Duodécimo da Udesc, processos 86 

que serão encaminhados para análise do Governo do Estado. Disse que vê boas perspectivas para 87 

as próximas semanas. Informou que passará em sala de aula divulgar a Aula Magna que acontecerá 88 

no dia 03 de Agosto próximo, no Centro Cultural, com a presença de renomado palestrante, o Prof. 89 

Dr. José Luiz Tejón Megido. O Professor Sandro Keine deu ênfase de que a Aula Magna vale 90 

presença para os alunos. O Professor Leandro Correa Pykosz pediu a todos para participarem da 91 

Avaliação Institucional Interna. O Presidente finalizou pedindo a todos os professores para 92 

participarem da cerimônia de Colação de Grau, no próximo dia 27 de Agosto, por ser o momento 93 

mais importante, mais bacana, ao longo do trabalho da Universidade. Nada mais havendo a tratar, o 94 

Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos 95 

Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo 96 

Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte de Junho de dois mil e 97 

dezesseis. 98 
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Nilson Ribeiro Modro – Presidente _________________________________ 100 

Agnaldo Vanderlei Arnold _________________________________________ 101 

Alexandre Borges Fagundes ______________________________________ 102 

Delcio Pereira __________________________________________________ 103 

Evandro Dematté _______________________________________________ 104 

Leandro Corrêa Pykosz __________________________________________ 105 

Luiz Cláudio Dalmolin ___________________________________________ 106 

Moacir Carlos Possan Júnior ______________________________________ 107 

Sandro Keine ___________________________________________________ 108 

João Victor Nunes Góss __________________________________________ 109 

Crista Spitzner Grohskopf – Secretária ______________________________ 110 


