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Oitava Reunião de 2016 
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA (123ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO 
DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA – UDESC 

Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala da 4ª fase do Curso EPM – Casa nº 3 - Centenário – Campus I, nesta cidade, 2 

reuniu-se Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 123 3 

(8ª de 2016), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. 4 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alexandre Borges 5 

Fagundes, Crista Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Fernanda Hänsch Beuren, Leandro Corrêa 6 

Pykosz, Moacyr Carlos Possan Júnior, Sandro Keine e o acadêmico André Buch Morais. O Professor 7 

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 

Luiz Cláudio Dalmolin, por estar usufruindo a folga por ter participado do treinamento de mesários 14 

da Justiça Eleitoral; Vivian Cremer Kalempa, por estar em licença-maternidade; Irineu Weihermann 15 

e Alessandro Huebl, membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos profissionais. 16 

2b) Posse dos novos conselheiros: O Presidente fez a leitura da Portaria Interna GDG/CEPLAN 17 

nº 037/2016, de 15 de Agosto de 2016, que homologou o resultado das eleições para 18 

representantes discente (titular e suplente) junto ao CONCEPLAN. O Presidente deu posse e 19 

apresentou as boas-vindas ao titular André Buch Morais e à suplente Juliana Prates Gularte, os quais 20 

terão seu mandato até 16/08/2017.  21 

2c) Inclusão em pauta: A professora Fernanda Hänsch Beuren solicitou inclusão em pauta do 22 

Processo nº 7615/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, que 23 

trata de Solicitação para participar do 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CEBEU. O 24 

processo em questão retornou de diligência, a pedido da relatora, da reunião de 15/08/2016. A 25 

inclusão em pauta solicitada foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 26 

03) Ordem do dia: 27 

Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Presidente explicou a mudança na metodologia para 28 

homologação dos projetos de pesquisa, extensão e ensino, devido a terem sido aprovados pelo 29 

Departamento e pela respectiva Comissão, os quais analisam o mérito dos processos. Os mesmos 30 

doravante serão relatados e homologados pelos Diretores responsáveis por cada pasta, em forma de 31 

lista, a partir desta reunião, 32 

3a) Processo nº 1958/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata 33 

de Relatório Final de Pesquisa para análise e parecer do Colegiado do DTI – UDESC – CEPLAN; 34 

Processo nº 12161/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Chidambaram 35 

Chidambaram, que trata de Relatório Final de Projeto de Pesquisa “Reconhecimento de Faces em 36 

Imagens”; Processo nº 12421/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/DPPG, Interessado: Luiz Cláudio 37 

Dalmolin, que trata de Relatório Final de Projeto de Pesquisa; Processo nº 14264/2016, Origem: 38 

UDESC/CEPLAN/DG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, que trata de Relatório Final do Projeto de 39 

Pesquisa Estudo Aplicado das Geotecnologias; Processo nº 14267/2016, Origem: 40 

UDESC/CEPLAN/DG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, que trata de Relatório Final do Projeto de 41 

Pesquisa Computação Quântica: um estudo introdutório; Processo nº 14417/2016, Origem: 42 

UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, que trata de Relatório Final do Projeto de 43 

Pesquisa “Acessos sob demanda: uma arquitetura para provimento de informações adicionais para 44 

decisão de handover”; Processo nº 14992/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: 45 

Fernanda Hänsch Beuren, que trata de Relatório Final de Projeto de Pesquisa; Processo nº 46 

15066/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges Fagundes, que trata de 47 
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Relatório Final de Projeto de Pesquisa intitulado “Nível de competências de Ciências Humanas 48 

desenvolvido nos graduados de Engenharia de Produção  - Habilitação Mecânica da UDESC/CEPLAN 49 

e mensurado com Lógica Fuzzy”; Processo nº 15067/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 50 

Interessado: Alexandre Borges Fagundes, que trata de Relatório Final de Projeto de Pesquisa 51 

intitulado “Logística Reversa de Produtos Pós-Consumo: prospecção de elementos para estimar 52 

montantes mínimos anuais em empreendimentos industriais.” . Relator: Nilson Ribeiro Modro. O 53 

relator apresentou análise e parecer “favorável à homologação” de todos os processos citados 54 

anteriormente. Colocados em votação, os processos foram homologados por unanimidade pelo 55 

CONCEPLAN. 56 

3b) Processo nº 15047/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Sousa, que 57 

trata de Programa: Núcleo de Extensão Tecnológica do Planalto Norte Catarinense - Projetos: 58 

“Laboratório de Fabricação Digital”, “Casa Inteligente e Sustentável” e “Mostra de Robótica e 59 

Automação”; Processo nº 14308/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Leandro Correa 60 

Pykosz, que trata de Programa de Extensão: Círculo Ceplan; Processo nº 14930/2016, Origem: 61 

UDESC/CEPLAN/DG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, que trata de Projeto de Extensão intitulado 62 

“Momento Coaching – Reflexões sobre a Vida” de acordo com o Edital PAEX 08/2016; Processo nº 63 

13683/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata de Submissão de 64 

Programa de Extensão para parecer no Colegiado do DTI; Processo nº 14900/2016, Origem: 65 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, que trata de Programa de Extensão: “ODS – 66 

Conscientização e Práticas”; Processo nº 15109/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: 67 

Edina Elisangela Zellmer Fietz, que trata de proposta de  Projeto de Extensão intitulado 68 

“Gamificação: concepções e ferramentas no processo ensino-aprendizagem”; Processo nº 69 

15162/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Agnaldo Vanderlei Arnold, que trata de 70 

Proposta de Ação de Extensão intitulada “Projeto Reciplan”; Processo nº 15149/2016, Origem: 71 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Fernanda Hänsch Beuren, que trata de Projeto de Extensão 72 

intitulado “Valorização de embalagens não duráveis pós-uso em uma cooperativa de materiais 73 

recicláveis  2017”;  Processo nº 14180/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Evandro 74 

Dematté, que trata de Projeto de Extensão intitulado “Núcleo de Engenharia de Processos do Centro 75 

de Educação do Planalto Norte – CEPLAN.” Relator: Sandro Keine. O relator apresentou análise e 76 

parecer “favorável à homologação” de todos os processos citados anteriormente. Colocados em 77 

votação, os processos foram homologados por unanimidade pelo CONCEPLAN. 78 

3c) Processo nº 7615/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, que 79 

trata de Solicitação para participar do 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CEBEU.  80 

Relatora: Fernanda Hänsch Beuren. A relatora leu o seu relato, bem como o atendimento à 81 

diligência, recomendando a aprovação da participação do professor no evento solicitado, mas com a 82 

negativa quanto ao Edital PRODIP, referente aos recursos para inscrição. O Presidente fez uma 83 

explanação sobre como foram alterados os procedimentos para afastamentos com ou sem ônus 84 

para a Udesc, conforme as novas Instruções Normativas. O professor Leandro Correa Pykosz 85 

questionou a necessidade do relato no processo, que retornou ao CONCEPLAN, tendo em vista a 86 

negativa para aporte de recursos. O professor Delcio Pereira respondeu, exemplificando sobre o 87 

encaminhamento dos projetos que já passaram por Comissões, cuja instância final de análise e 88 

aprovação é o Conselho de Centro. Informou que na Reitoria existe intenção de que o Colegiado 89 

Pleno dos Departamentos torne-se a instância final nestes casos. O Presidente mencionou que o 90 

relato deve ser feito para todos os processos. O professor Agnaldo Vanderlei Arnold lembrou que 91 

todos os processos de afastamento devem ser aprovados pelo Conselho de Centro. Colocado em 92 

votação, o parecer da relatora foi aprovado na íntegra pelo CONCEPLAN.  93 

04 – Comunicações Pessoais: o Presidente destacou a necessidade dos projetos de pesquisa e 94 

extensão estarem atrelados com os objetivos do Centro, tais como a sustentabilidade. Citou as 95 

hortas comunitárias como um bom exemplo a ser desenvolvido no Centro como projeto de 96 

extensão, para permitir a participação da comunidade do entorno da universidade. Colocou-se à 97 

disposição para colaborar, sugerindo trabalhos em conjunto com a Prefeitura Municipal, que já 98 
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possui experiências em outros bairros da cidade. O professor Moacyr Carlos Possan Junior citou os 99 

agricultores familiares como possíveis multiplicadores de suas experiências, os quais poderiam 100 

colaborar com o know how  que já possuem na área. O professor Delcio Pereira ressaltou que as 101 

inscrições para o Vestibular de Verão da Udesc terminarão em 07 de Outubro de 2016. Falou sobre 102 

as atividades de divulgação do certame na região, quando haverá visitas a escolas de ensino médio 103 

da  região, com apresentações e panfletagem. Convidou os professores que tiverem interesse na 104 

programação presencial, para participarem da atividade, destacando a abordagem mais intensiva 105 

com os alunos dos colégios de Mafra, Rio Negro, Rio Negrinho e Campo Alegre. Sobre o ENIT, o 106 

professor Delcio Pereira confirmou que os acadêmicos serão dispensados nos dias 05 e 06 de 107 

Outubro próximos, e a frequência para as palestras ministradas na Promosul, no decorrer do evento, 108 

valerão como aula dada. A professora Fernanda Hänsch Beuren agradeceu a oportunidade de 109 

participar do Curso de Coaching. Agradeceu também o auxílio para participação na Expoama da 110 

professora Nadir, das acadêmicos, motoristas e zeladoras, dos diretores e chefes, que possibilitaram 111 

a exposição dos artigos executados com material reciclável com os associados da Cooperativa de 112 

Catadores. Falou que aproveitou para divulgar os folhetos do Vestibular durante os três dias do 113 

evento e solicitou a confecção de banner para divulgar o seu projeto no ENIT. O Presidente solicitou 114 

interessados para participar do COMDE – Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência, que terá 115 

um Fórum para eleição dos novos conselheiros em 18 de Outubro próximo. O professor Delcio 116 

Pereira manifestou-se interessado em ser o titular, com a professora Fernanda Hänsch Beuren como 117 

suplente. Ainda, o Presidente solicitou aos presentes e aos Chefes de Departamento, a indicação de 118 

um titular e um suplente para o COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o qual terá 119 

seu Fórum de entidades em Novembro. O Presidente falou sobre a situação com o recém-120 

inaugurado IFC – Instituto Federal Catarinense, o qual ocupa um terreno nos fundos da Udesc e 121 

compõe o Parque Tecnológico. Lembrou as audiências públicas que ocorreram para identificar a 122 

vocação do Instituto Federal em São Bento do Sul e na região, de forma a não concorrer 123 

diretamente com o público das outras instituições de ensino superior. Manifestou sua surpresa 124 

quando foram anunciados os cursos de Engenharia de Controle da Automação e de Engenharia da 125 

Computação, no desfile do dia 07 de Setembro. O Presidente havia solicitado uma audiência com a 126 

Reitoria do IFC em Blumenau, acompanhado do Reitor da Udesc, professor Marcus Tomasi. Na 127 

referida reunião, a Reitora do IFC observou que os cursos constam do planejamento institucional da 128 

entidade desde 2014. O Presidente informou que, portanto, não haverá mais liberação para uso do 129 

Laboratório de Metrologia do CEPLAN pelos alunos do IFC, como vinha sendo feito e que o material 130 

que havia sido liberado para uso esportivo dos alunos do CEPLAN e do IFC também já havia sido 131 

recolhido. Os alunos do CEPLAN estavam usando o ginásio do IFC nas aulas de Educação Física. 132 

Segundo o Presidente, a posição da Direção do Centro é de cortar formalmente as relações com o 133 

IFC, por conta deste episódio. Solicitou aos professores que têm FC, para que haja mobilização dos 134 

alunos para participar dos próximos desfiles e de outras atividades no município, como forma de 135 

marcar a presença da Udesc. Sobre o Vestibular, o Presidente falou sobre a colocação dos outdoors 136 

e dos busdoors como ferramentas importantíssimas para divulgação do certame na região. Falou 137 

sobre a participação no ENIT 2016 e sobre as parcerias para o evento no próximo ano. O Presidente 138 

parabenizou o Diretor Administrativo, professor Agnaldo Vanderlei Arnold, pelo andamento das 139 

obras dos prédios novos e comentou a presença do engenheiro projetista na obra, cuja conclusão 140 

está prevista para 18 meses. Agradeceu também o trabalho do Prefeito do campus, pela nova 141 

iluminação que a Prefeitura Municipal providenciou. Falou ainda sobre a edição dos JISUDESC, de 25 142 

a 27 de Novembro, em Florianópolis, com a cobrança de uma taxa de inscrição dos interessados. O 143 

Presidente mostrou-se sem perspectiva sobre o reajuste do VRV que estava tramitando junto ao 144 

Governo do Estado. Falou sobre as definições da área de atuação dos Grupos de Pesquisa, Extensão 145 

e Ensino, e sobre as adequações que serão feitas no Curso de Sistemas de Informação, e que vê 146 

uma perspectiva positiva para os próximos anos. Finalizando, o Presidente informou que o Curso de 147 

Mestrado será  submetido à CAPES no início do próximo ano e que o mesmo está bem direcionado 148 

para o futuro, inclusive para a sobrevivência do Centro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 149 
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declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, 150 

lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e 151 

pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte e seis de Setembro de dois mil e 152 

dezesseis. 153 
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