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Primeira Reunião de 2013 
ATA DA OCTOGÉSIMA (80ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO DE 

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

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, na sala A-204 do CEPLAN - Campus I, no Bairro Centenário reuniu-se Ordinariamente o 2 

Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 80 (1ª de 2013), sob a 3 

presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os 4 

seguintes conselheiros: Crista Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Eduardo Miguel Talmasky, Fábio 5 

Fernando Kobs, Iramar Baptistella do Nascimento, Leandro Correa Pykosz, Luiz Cláudio Dalmolin e 6 

Pio Campos Filho, além da acadêmica Denise Aparecida Wandersee Petersen. O Professor Agnaldo 7 

Vanderlei Arnold, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

01 – Expedientes: 9 

1a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 10 

Charles Costi e José Antonio Franzoni, por motivos profissionais; Débora Barni de Campos, por estar 11 

em aula junto ao Curso de Engenharia de Produção - Mecânica; Arlindo Costa, por licença-saúde. 12 

1b) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 13 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 14 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 15 

1c) Alterações na Direção de Extensão e no Departamento de Tecnologia Industrial: O 16 

Presidente fez a leitura das seguintes Portarias: Portaria Interna GDG/CEPLAN nº 004/2013, que 17 

dispensa o Professor Arlindo Costa da Direção de Extensão a partir de 1º de Março de 2013; 18 

Portaria Interna GDG/CEPLAN nº 005/2013, que designa o Professor Pio Campos Filho para a 19 

Direção de Extensão a partir de 1º de Março de 2013. Informou ainda, que o novo Chefe do 20 

Departamento de Tecnologia Industrial tomará posse no próximo dia 1º de Março, após a eleição 21 

prevista para o dia 27 de Fevereiro. 22 

1d) Inversão de pauta: O Presidente alterou a pauta, ficando para o final desta o Processo nº 23 

573/2013, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, Assunto: Relatório Parcial 24 

do projeto de pesquisa intitulado “Acessos sob demanda: uma arquitetura para provimento de 25 

informações adicionais para decisão de handover”. Relatora: Débora Barni de Campos. Foi aprovado 26 

por unanimidade pelo CONCEPLAN, o pedido acima de alteração da pauta. 27 

1e) Alteração do relator: o Presidente comunicou a alteração do relator do Processo nº 28 

20242/2012, Origem: CEPLAN – TI, Interessado: Eduardo Miguel Talmasky, Assunto:  O projeto 29 

de pesquisa intitulado "Novas tecnologias ao serviço do ensino-aprendizado do desenho e geometria 30 

descritiva aplicadas nos cursos de Engenharia e Design" possui por objetivo facilitar a compreensão 31 

do acadêmico das transições entre a imagem espacial de um objeto e sua representação 32 

bidimensional. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator designado é parte interessada no projeto. 33 

Diante deste fato, foi designado novo relator, Professor Fábio Fernando Kobs.  34 

02) Ordem do dia:  35 

2a) Processo nº 670/2013 – Outorga de Grau: O Presidente explicou os motivos da Colação 36 

de Grau em separado, do formando Gabriel Peschl, que foi aprovado para Curso de Mestrado. 37 

Conforme consta de ata lavrada em livro próprio, o acadêmico Gabriel Peschl, do Curso de 38 

Bacharelado em Sistemas de Informação, do Semestre 2012/2, obteve Outorga de Grau em 39 

Gabinete, de acordo com a Resolução do CONSUNI e com o Regimento Geral da UDESC. 40 

2b) Processo nº 622/2013, Origem: CEPLAN – DG – DPPG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, 41 

que trata de Solicitação de Licença-Prêmio do Prof. Nilson Ribeiro Modro, de trinta dias a partir de 42 

15/07/2013. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à 43 

aprovação”. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 44 

CONCEPLAN.  45 

2c) Processo nº 16741/2012, Origem: CEPLAN  - TI, Interessado: Oto Roberto Bormann, que 46 

trata de Proposta de Projeto de Pesquisa intitulado “Importância dos Direcionadores Ambientais e 47 
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Culturais no Desenvolvimento de uma Sociedade.” Relator: Leandro Correa Pykosz. O relator 48 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação”. Colocado em discussão e em votação, o 49 

processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  50 

2d) Processo nº 16756/2012, Origem: CEPLAN  - TI, Interessado: Alexandre Borges Fagundes, 51 

que trata de Proposta de Projeto de Pesquisa intitulado “Avaliação de Desempenho Ambiental de 52 

Organizações com base nos conceitos da Produção mais limpa: a gestão dos resíduos industriais em 53 

foco.”Relator: Fábio Fernando Kobs. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à 54 

aprovação”. Colocado em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  55 

2e) Processo nº 247/2013, Origem: CEPLAN – DG – DPPG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, 56 

que trata de Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo da Cadeia do Mel no 57 

contexto de São Bento do Sul e Região”. Relator: Iramar Baptistella do Nascimento. O relator 58 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação”. Colocado em discussão e em votação, o 59 

processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  60 

2f) Processo nº 312/2013, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Antonio Carlos Tamanini da Silva, 61 

que trata de Relatório parcial do projeto de pesquisa: Regel - Desenvolvimento de uma Shell de 62 

Sistema Especialista baseada em regras com fator de incerteza para a plataforma Java. Relator: 63 

Eduardo Miguel Talmasky. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação”. 64 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  65 

2g) Processo nº 20242/2012, Origem: CEPLAN – TI, Interessado: Eduardo Miguel Talmasky, 66 

que trata de projeto de pesquisa intitulado "Novas tecnologias ao serviço do ensino-aprendizado do 67 

desenho e geometria descritiva aplicadas nos cursos de Engenharia e Design" possui por objetivo 68 

facilitar a compreensão do acadêmico das transições entre a imagem espacial de um objeto e sua 69 

representação bidimensional. Relator: Fábio Fernando Kobs. O relator apresentou sua análise e 70 

parecer “favorável à aprovação”. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 71 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 72 

2h) Processo nº 597/2013, Origem: CEPLAN – SI, Interessada: Nelcimar Ribeiro Modro, que 73 

trata de Relatório parcial do projeto de pesquisa "Elaboração de cartas temáticas de potencial 74 

poluidor industrial com base em parâmetros socioeconômicos". Relator: Iramar Baptistella do 75 

Nascimento. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação”. Colocado em 76 

discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 77 

2i) Processo nº 672/2013, Origem: CEPLAN  - SI, Interessado: Alexandre Veloso de Matos, que 78 

trata de Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa - Negociação de Confiança na provisão de serviços 79 

baseados em Serviços Web. Relator: Eduardo Miguel Talmasky. O relator apresentou sua análise e 80 

parecer “favorável à aprovação”. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 81 

unanimidade pelo CONCEPLAN.  82 

2j) Processo nº 16603/2012, Origem: CEPLAN – TI, Interessada: Raquel Fleig, que trata de Uso 83 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Qualidade de Vida Laboral - o projeto visa 84 

identificar entre os diversos problemas no ambiente do trabalho, os níveis de ruído excessivo e 85 

definitivamente aplicar conhecimentos ergonômicos na melhoria da qualidade de vida laboral de 86 

trabalhadores de uma empresa de São Bento do Sul /SC. Relator: Agnaldo Vanderlei Arnold. O 87 

relator pediu a retirada de pauta do processo acima, tendo em vista que o processo físico não 88 

chegou às suas mãos para leitura do relato até o momento. A homologação do processo ficou 89 

prejudicada nesta reunião. 90 

2k) Processo nº 993/2013, Origem: CEPLAN – DG, Interessado: Agnaldo Vanderlei Arnold, que 91 

trata da Proposta de Planejamento Estratégico (2013-2033) do CEPLAN/UDESC. Relator: Delcio 92 

Pereira. O Presidente explicou a metodologia utilizada para atualizar o Planejamento Estratégico 93 

(PE) do Centro de conformidade com o Plano 20 da UDESC, efetuado pelas Direções do CEPLAN, um 94 

representante técnico do CRH e um representante técnico da COPPTA. O Professor Leandro Correa 95 

Pykosz solicitou que o documento seja divulgado para todos. O relator salientou que o interesse da 96 

UDESC é de fortalecer o Ensino, a Extensão, a Pesquisa e a Pós-Graduação, visando a captação de 97 

recursos externos para a universidade. O Professor Pio Campos Filho citou que cada departamento 98 
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dever fazer o seu próprio planejamento, com base no PE do CEPLAN. Seguiu-se uma discussão 99 

entre os conselheiros, sobre a melhor forma de interligar os planejamentos dos departamentos com 100 

o do CEPLAN. O Presidente sugeriu que os departamentos façam seus planejamentos até o início do 101 

segundo semestre e que o Conselho de Centro analise e aprove a atualização na primeira reunião do 102 

ano vindouro. O Professor Pio Campos Filho sugeriu a criação de uma Comissão Permanente de 103 

Atualização do PE. O Presidente mostrou-se preocupado com a obtenção de recursos para implantar 104 

projetos no Centro. Ressaltou a importância de uma difusão cultural para melhoria do 105 

vocacionamento dos cursos e dos projetos apresentados. O relator apresentou sua análise e parecer 106 

“favorável à aprovação”. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 107 

unanimidade pelo CONCEPLAN.  108 

2l) Processo nº 573/2013, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Mario Ezequiel Augusto, que trata 109 

de Relatório Parcial do projeto de pesquisa intitulado “Acessos sob demanda: uma arquitetura para 110 

provimento de informações adicionais para decisão de handover”. Relatora: Débora Barni de 111 

Campos. O Presidente fez a leitura do relato da Professora Débora Barni de Campos, a qual 112 

encontrava-se em sala de aula no horário da reunião. O Presidente leu o parecer da relatora,  113 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 114 

por unanimidade pelo CONCEPLAN.  115 

03 – Comunicações Pessoais: O Presidente acatou a solicitação do Professor Pio Campos Filho, 116 

de rever o calendário de reuniões de acordo com a ocupação docente dos departamentos. Será 117 

elaborado novo calendário, a pedido dos conselheiros e com o auxílio dos departamentos, porque 118 

alguns têm aula nos dias e horários anteriormente marcados (última segunda-feira de cada mês). O 119 

Presidente destacou que os mandatos dos conselheiros vencerão em breve e que as alterações 120 

serão efetuadas até julho, quando serão empossados os novos conselheiros. O Professor Luiz 121 

Cláudio Dalmolin informou que exceto três acadêmicos, os formandos do Semestre 2012/2 preferem 122 

colar grau juntamente com os acadêmicos do semestre em curso, devido ao número reduzido de 123 

formandos (onze no total). Desta forma, o conselheiro acredita que não haverá Cerimônia de 124 

Outorga de Grau em Março de 2013, apenas em Agosto. O Presidente informou que a UDESC vai 125 

encaminhar pedido de reajuste salarial para os servidores ao Governo do Estado, tendo em vista 126 

que o orçamento da universidade permite um percentual em torno de 5%. Informou também que o 127 

Governo do Estado continua retendo os recursos da UDESC devido ao contingenciamento de verbas. 128 

O Professor Pio Campos Filho informou que o prazo para entrega dos projetos do prédio novo do 129 

CEPLAN encerra-se no dia 28 de Fevereiro e que ainda faltarão serem entregues os projetos 130 

complementares de lógica (dados). Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 131 

de todos e deu por encerrada esta reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos 132 

Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos 133 

demais presentes. São Bento do Sul, vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e treze. 134 
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