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Décima Reunião de 2018 
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA (145ª) 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 Novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala 1 

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 145 (10ª de 3 

2018), sob a presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Administrativo com mais 4 

tempo de serviço na UDESC entre os presentes, escolhido para presidir a reunião na ausência do 5 

Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os conselheiros: Alex 6 

Luiz de Sousa, Alexandre Borges Fagundes, Delcio Pereira, Fábio Fernando Kobs, Jean Rodrigo 7 

Pscheidt, Luiz Cláudio Dalmolin, Mário Ezequiel Augusto, Moacyr Carlos Possan Júnior e Raquel 8 

Fleig. O Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 9 

1a) Presidente desta reunião: O Professor Delcio Pereira fez a leitura do Regimento Interno do 10 

CONCEPLAN, referente à ausência do Presidente: “Art. 12 - Sempre que o Presidente do Conselho 11 

de Centro não se achar no recinto à hora regimental do início dos trabalhos ou deles se ausentar, o 12 

Diretor com o maior tempo de serviço na UDESC presente na reunião deverá substituí-lo no 13 

desempenho de suas funções (...)” justificando, portanto, a Presidência dos trabalhos por parte do 14 

Professor Agnaldo Vanderlei Arnold. 15 

1b) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 16 

reunião anterior. O Presidente em exercício colocou-a em discussão e em votação. A minuta da ata 17 

apresentada foi aprovada por unanimidade. 18 

2) Expedientes: 2a) Justificativas de ausência: O Presidente em exercício justificou a ausência 19 

dos seguintes conselheiros: Nilson Ribeiro Modro, por estar em viagem à Fortaleza (CE); Irineu 20 

Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos 21 

profissionais; o acadêmico Deyvison Santos Souza, por estar trabalhando no horário da reunião. 22 

2b) Relato em bloco: O Professor Luiz Cláudio Dalmolin solicitou fazer o relato em bloco dos 23 

Processos sob itens 3.01 e 3.02 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Solicitações 24 

de Prorrogação de prazo de afastamento para cursar doutorado. A solicitação de relato em bloco foi 25 

aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 26 

03) Ordem do dia:  27 

3a) Processo nº 12567/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Fernanda Perazzolo 28 

Disconzi, que trata de Solicitação de Prorrogação de prazo de afastamento para concluir o curso de 29 

pós-graduação em nível de Doutorado, de 23/02/2019 a 22/07/2019; Processo nº 12599/2018, 30 

Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Oscar Khoiti Ueno, que trata de Solicitação de Prorrogação 31 

de afastamento de capacitação do curso de Doutorado, de 04/02/2019 a 04/08/2019. Relator: Luiz 32 

Cláudio Dalmolin. O relator fez o relato em bloco dos dois processos anteriores por se tratarem de 33 

assuntos semelhantes. Apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” dos dois 34 

processos. Colocados em discussão e em votação, ambos os processos foram aprovados, 35 

individualmente, por unanimidade pelo CONCEPLAN. 36 

3b) Processo nº 12572/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessada: Mariza da Luz 37 

Cavalheiro de Almeida, que trata de Solicitação de dilatação de prazo para conclusão do Curso de 38 

Bacharelado em Engenharia de Produção – Habilitação: Mecânica. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O 39 

relator apresentou sua análise, comentando que o prazo solicitado seria de mais quatro semestres e 40 

deu seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o 41 

processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 42 

3c) Processo nº 14277/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/DG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, 43 

que trata de Proposta de Resolução do CONCEPLAN nº 01/2018, que dispõe sobre a criação e 44 

regulamentação do Programa de Apoio à Capacitação de Servidores Técnicos Universitários do 45 

Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN. Relator: Agnaldo Vanderlei Arnold. O relator 46 

apresentou sua análise, fazendo um breve relato sobre o assunto e deu seu parecer “favorável à 47 
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aprovação” do processo. Colocado em discussão, o conselheiro Jean Rodrigo Pscheidt apontou um 48 

detalhe sobre o prazo para apresentação da prestação de contas, solicitando alteração de 03 (três), 49 

como na proposta original, para 05 (cinco) dias, conforme Decreto governamental que rege a 50 

matéria. Os conselheiros debateram com os técnicos presentes e o conselheiro Jean Rodrigo 51 

Pscheidt citou alguns cursos que entrariam no rol previsto pela Resolução: Gestão de Contratos, 52 

Licitação. O relator frisou que existe entendimento de que todos os gestores e fiscais de contratos 53 

deveriam participar de cursos na área. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin ressaltou a importância do 54 

lançamento de um Edital, dando ciência a todos de como poderão participar de cursos em suas 55 

áreas de atuação, em todos os níveis e funções. Em votação, o processo foi aprovado por 56 

unanimidade pelo CONCEPLAN, com a alteração solicitada. 57 

04 – Orçamento 2019 – O Presidente em exercício passou à apresentação dos itens do 58 

Orçamento para 2019 do CEPLAN. Informou que esta era a primeira vez que o assunto estava sendo 59 

levado ao Conselho de Centro, prática que deverá ser rotina a partir de 2018. Mostrou a alocação 60 

dos valores nas diferentes rubricas, no valor total de R$ 2.234.765,00 Colocado em discussão e em 61 

votação, o Orçamento 2019 do CEPLAN foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. As 62 

planilhas pormenorizadas, contendo o teor do que foi apresentado na reunião, foi integralmente 63 

enviado aos conselheiros por e-mail, ainda na mesma data da reunião. 64 

05 - Comunicações Pessoais: O Professor Delcio Pereira, Diretor de Ensino, informou sobre o 65 

maior índice de abstenção da história do Vestibular de Verão da Udesc, o qual ficou em 21% no 66 

último domingo, 25 de Novembro. Comentou sobre o menor índice candidato/vaga e o maior índice 67 

de abstenção do Centro. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin citou o momento de desgaste atual do 68 

setor público, além da imagem desgastada da Udesc perante a juventude, o público entre 17/18 69 

anos, público-alvo do Vestibular. O Presidente em exercício citou a Coluna do Raul Satori, no Jornal 70 

A Gazeta, o qual apresenta dados alarmantes referente à evasão no ensino superior em Santa 71 

Catarina, de cerca de 14% nas universidades públicas e notadamente, nas faculdades particulares, o 72 

índice chega a 80% O Professor Moacyr Carlos Possan Júnior, Chefe do Departamento de 73 

Tecnologia Industrial e o Professor Mário Ezequiel Augusto, Chefe do Departamento de Sistemas de 74 

Informação, relataram suas experiências em relação à evasão verificada, tendo em vista a maior 75 

oferta de cursos de nível superior aliada à queda na demanda. O Professor Delcio Pereira disse que 76 

haveria possibilidade de juntar turmas de segmentos comuns, para diminuir custos, como o núcleo 77 

comum das engenharias em outros Centros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 78 

encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a 79 

presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 80 

demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte e seis de Novembro de dois mil e dezoito. 81 
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