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Oitava Reunião de 2018 
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (143ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE 
CENTRO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na 1 

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

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 143 (8ª de 3 

2018), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alex Luiz de Sousa, Alexandre Borges 5 

Fagundes, Delcio Pereira, Fábio Fernando Kobs, Jean Rodrigo Pscheidt, Luiz Cláudio Dalmolin, Mário 6 

Ezequiel Augusto, Moacyr Carlos Possan Júnior e Raquel Fleig. 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. A minuta da ata apresentada 10 

foi aprovada por unanimidade. 11 

2) Expedientes: 12 

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

acadêmico Deyvison Santos Souza, por estar fora de São Bento do Sul na data da reunião ; Irineu 14 

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

profissionais.  16 

2c) Relato em bloco: O Professor Alex Luiz de Sousa solicitou fazer o relato em bloco dos 17 

Processos sob itens 3.09 a 3.10 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Solicitações 18 

de afastamento para participação em evento. A solicitação de relato em bloco foi aprovada por 19 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 20 

O Professor Delcio Pereira solicitou fazer o relato em bloco dos Processos sob itens 3.07 e 3.08 da 21 

pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Planilhas de Ocupação Docente. A solicitação de 22 

relato em bloco foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 23 

03) Ordem do dia:  24 

3ª) Processo nº 10305/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessada: Maralu Spitzner, 25 

que trata de Solicitação de Colação de Grau em Gabinete. Outorga de Grau em Gabinete: o 26 

Presidente explicou os motivos da Colação de Grau em separado, cuja interessada apresentou 27 

justificativa plausível para não ter participado da cerimônia do último dia 25 de Agosto. Conforme 28 

consta de ata lavrada em livro próprio, a acadêmica Maralu Spitzner do Curso de Bacharelado em 29 

Engenharia de Produção – Habilitação: Mecânica, Turma 2018-1, obteve Outorga de Grau em 30 

Gabinete, de acordo com a Resolução do CONSUNI e com o Regimento Geral da UDESC. 31 

3b) Processo nº 09758/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/CRH, Interessado: Altair Carlos da Cruz, 32 

que trata de Requerimento de usufruto de licença-prêmio no período de 18/02/2019 a 17/08/2019 33 

combinado com o compromisso de requerimento de aposentadoria ao final do período. Relator: 34 

Fábio Fernando Kobs. O relator apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do 35 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 36 

CONCEPLAN. 37 

3c) Processo nº 10368/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/CRH, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, 38 

que trata de Requerimento de usufruto de licença-prêmio no período de 15 dias a contar de 39 

28/11/2018. Relator: Fábio Fernando Kobs. O relator apresentou sua análise e seu parecer 40 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 41 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 42 

3d) Processo nº 07365/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, 43 

que trata de Relatório Semestral de Atividades de Doutoramento conforme Resolução 056/2010 44 

CONSUNI. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e seu 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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3e) Processo nº 10313/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata 48 

de Participação no evento Conferência da Terra 2018 Relator: Mário Ezequiel Augusto. O relator 49 

apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e 50 

em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 51 

3f) Processo nº 09034/2018, Origem: UDESC/REITCDH, Interessada: Gisele Royer Bion, que 52 

trata de Plano Institucional de Qualificação Docente – PIQD 2019 - CEPLAN Relator: Nilson Ribeiro 53 

Modro. O relator apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo, 54 

informando que na última reunião de Diretores Gerais com o Reitor, ficou definido que os 55 

professores do CEPLAN e do CEAVI seriam liberados para afastamento para cursar Doutorado, para 56 

que os Centros possam atingir meta de 50% do quadro de doutores até 2022. A Professora Raquel 57 

solicitou incluir seu nome para afastamento em 2019, e o Professor Moacyr Carlos Possan Júnior, 58 

Chefe do Departamento de Tecnologia Industrial, ao qual pertence a solicitante, comprometeu-se a 59 

aprovar por ad referendum o pedido de inclusão, para permitir que o processo venha a ser aprovado 60 

nesta reunião e encaminhado dentro do prazo ao CDH. Colocado em discussão, as solicitações de 61 

afastamento do CEPLAN ficaram assim: duas vagas para o DSI e uma vaga para o DTI. Em votação, 62 

as três vagas solicitadas foram aprovadas por unanimidade pelo CONCEPLAN. 63 

3g) Processo nº 10316/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Moacyr Carlos Possan 64 

Júnior, que trata de Planilha de Ocupação Docente (POD) para o DTI no semestre 2019/1; 65 

Processo nº 10452/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Departamento de Sistemas 66 

de Informação (DSI/CEPLAN, que trata de Planilha de Ocupação Docente do DSI para o semestre 67 

2019/1 Relator: Delcio Pereira. O relator fez o relato em bloco dos dois processos anteriores, por se 68 

tratarem de assuntos semelhantes. Apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à 69 

aprovação” de ambos os processos. Colocados em discussão e em votação, os processos foram 70 

aprovados, individualmente, por unanimidade, pelo CONCEPLAN. 71 

3h) Processo nº 10024/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Edina Elisângela Zellmer 72 

Fietz, que trata de Participação em Congresso para apresentação de artigo científico; 3e) Processo 73 

nº 10251/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Delcio Pereira, que trata de Solicitação 74 

de afastamento para participar do VII SINGEP Relator: Alex Luiz de Sousa. O relator fez o relato em 75 

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

análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” de ambos os processos. Colocados em discussão, 77 

o Presidente e o relator parabenizaram os interessados pelos trabalhos selecionados no VII SINGEP. 78 

Colocados em votação, os processos foram aprovados, individualmente, por unanimidade, pelo 79 

CONCEPLAN. 80 

04 – INOVA/ENIT: o Presidente sugeriu uma avaliação sobre a participação do CEPLAN/UDESC no 81 

ENIT e também da terceira edição do Congresso INOVA. Fez um breve relato as respeito dos 82 

eventos, com a participação de alguns professores, especialmente os relacionados às atividades do 83 

Congresso Inova. Relacionou algumas pessoas de empresas, inclusive de fora de São Bento do Sul, 84 

que apresentaram trabalhos no Congresso. Questionou a participação de alunos e professores, 85 

indagando se vale a pena liberar as aulas, considerando a participação muito aquém da esperada no 86 

evento. Lembrou que alguns professores estiveram na reunião do CONSEPE, no dia 19 de Setembro, 87 

o que inviabilizou a participação no último dia. Indagou os demais sobre a postura para o próximo 88 

ano, vinda do próprio CONCEPLAN. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin lembrou da Semana 89 

Tecnológica que era realizada em anos anteriores. Destacou que muitas pessoas de fora ficaram 90 

encantadas com o ENIT/INOVA, comentando sobre as palestras relacionadas às disciplinas dos 91 

cursos, que poderiam ter sido objeto de estudo. Comentou que os participantes que vieram 92 

apresentar trabalhos, ligados a empresas e a outras universidades, ficaram encantados com a feira. 93 

O Presidente voltou a questionar a liberação das aulas considerando a baixa participação, solicitando 94 

uma postura do Conselho de Centro quanto ao evento. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin frisou o 95 

momento político de cobrança sobre o serviço público devido à campanha eleitoral, havendo a 96 

necessidade premente da Universidade em mostrar resultado do trabalho desenvolvido com os 97 

recursos públicos. O Professor Mário Ezequiel Augusto falou do orgulho pela realização do ENIT e do 98 
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Congresso Inova em parceria com outras entidades. Comentou que deveria haver lista de presença 99 

para os alunos e sugeriu a liberação das aulas com vinculação às palestras. O Professor Moacyr 100 

Carlos Possan Júnior comentou sobre o comportamento das pessoas, que encaram a dispensa como 101 

folga por não haver penalização. O Professor Delcio Pereira lembrou do controle de presença 102 

durante a Semana Tecnológica, em anos anteriores e do esvaziamento do evento no último dia. O 103 

Professor Moacyr Carlos Possan Júnior sugeriu que cada professor leve a sua turma e seja 104 

responsável pela presença dos alunos. O Presidente mostrou-se entristecido por ser necessário um 105 

controle de presença, porque considera que cada um deveria entender o significado de participar do 106 

evento, cuja grandiosidade em breve chegará a nível nacional. Depois de discutirem a respeito, os 107 

conselheiros decidiram que o assunto será levado aos departamentos, e retornará ao CONCEPLAN 108 

na próxima reunião, para uma definição. O Professor Fábio Fernando Kobs indagou da ausência de 109 

professor (es) às aulas no Departamento de Sistemas de Informação e o Presidente respondeu que 110 

a atribuição de registrar o ocorrido e chamar a atenção do (s) faltoso (s) é do próprio Chefe do 111 

Departamento. O Professor Delcio Pereira falou das dificuldades na divulgação do Vestibular junto às 112 

escolas de ensino médio do município e da região, devido à oferta maciça de outras universidades, 113 

em especial as particulares e do Sistema Acafe. Sugeriu arrebanhar os alunos do público-alvo do 114 

Vestibular através de ações com os próprios departamentos, durante todo o ano e especialmente no 115 

ENIT, o qual dá uma visibilidade maior para a Udesc, tendo em vista as atividades desenvolvidas 116 

com as escolas de ensino médio e demais IES participantes. 117 

05 - Comunicações Pessoais: O Professor Delcio Pereira informou que o Calendário Acadêmico 118 

para 2019 foi homologado pelo CONSEPE, já estando disponível para consulta no site da Udesc.  119 

Disse ainda que entrou em pauta um processo contendo medidas para reduzir a hora/atividade dos 120 

professores substitutos, contando uma hora de atividades de ensino para meia hora de atividades 121 

pedagógicas. Comentou que os novos Editais para contratação serão lançados mediante aprovação 122 

da matéria. Solicitou ainda o agendamento das datas para as próximas formaturas, de 2019 e de 123 

2020/1, pois as comissões de formatura já estariam se mobilizando para as futuras datas. O 124 

Presidente lembrou que estavam abertas as inscrições para os JISUDESC, de 12/09 a 05/10/2018; 125 

os jogos serão realizados de 19 a 21 de Outubro de 2018. Sugeriu montar uma caravana de 126 

servidores, para manter a hegemonia conquistada em 2017. Ainda, comentou sobre a 127 

confraternização de encerramento, a qual está marcada para o dia 14 de Dezembro, às 16:30h, no 128 

Café Colonial Doce Paraíso, a um custo estimado em R$ 27,00 por pessoa. Avisou que serão 129 

enviados e-mails aos servidores, para adesão e pagamento antecipado, a exemplo dos anos 130 

anteriores. Por fim, convidou a todos para a palestra do Professor Jefferson de Oliveira Gomes, 131 

Professor do ITA e Diretor Regional do SENAI/SC. Informou que o evento será em comemoração ao 132 

Dia Nacional da Ciência e Tecnologia, comemorado em 16 de Outubro. A data da palestra foi 133 

adiantada para o dia 15 de Outubro, às 18:30h, devido a compromissos do palestrante no dia 134 

seguinte, junto ao Instituto Ayrton Senna, em São Paulo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 135 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, 136 

lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e 137 

pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte e quatro de Setembro de dois mil e 138 

dezoito. 139 

 140 
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