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Primeira Reunião de 2012 
ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA (67ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO 

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

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala dos 1 

Calouros do DSI do CEPLAN, reuniu-se Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com 2 

a Convocação número 67 (1ª de 2012), sob a presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, 3 

Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Alexandre Veloso de 4 

Matos, Arlindo Costa, Crista Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Iramar Baptistella do Nascimento, 5 

Luiz Cláudio Dalmolin e Vivian Cremer Kalempa, além do acadêmico Matheus Baltazar Roesler. O 6 

Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 7 

01 – Expedientes: 8 

1a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 9 

Charles Costi e Roger Jochen, por motivos profissionais; Débora Barni de Campos, Fábio Fernando 10 

Kobs e Leandro Correa Pykosz, por estarem em aula junto ao Curso de Engenharia Industrial 11 

Mecânica; Alex Luiz de Sousa, por consulta medica em Joinville; Pio Campos Filho, por participação 12 

na Banca Examinadora do Processo Seletivo 001/2012. 13 

1b) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 14 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 15 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 16 

1d) Retirada de pauta: O Professor Delcio Pereira solicitou baixar em diligência, a pedido do 17 

Chefe do Departamento DTI, o Processo nº 1437/2012, Origem: Departamento de Sistemas de 18 

Informação - CEPLAN – SI, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, Assunto: Plano Institucional de 19 

Qualificação Docente – PIQD. Justificou a diligência, tendo em vista que o Departamento de 20 

Tecnologia Industrial não foi contemplado para 2012/2013. Foi aprovado por unanimidade pelo 21 

CONCEPLAN, o pedido de baixa em diligência do processo acima. 22 

02) Ordem do dia:  23 

2a) Processo nº 19818/2011, Origem: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação - CEPLAN – DG - 24 

DPPG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, Assunto: Solicitação de pedido de afastamento do Prof. 25 

Nilson Ribeiro Modro - Matrícula 375503-7, para participar da XXXIII Convención Panamericana de 26 

Ingenierías, UPADI 2012, em CUBA, no período de 02/04/2012 a 15/04/2012, SEM ÔNUS para a 27 

UDESC. Relator: Iramar Baptistella do Nascimento. O relator apresentou sua análise e parecer 28 

“Favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o parecer do relator foi 29 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  30 

2b) Processo nº 17771/2011, Origem: Departamento de Sistemas de Informação - CEPLAN – 31 

SI, Interessado: CEPLAN - DSI, que trata de Proposta de Tabela de Equivalência de Disciplina dos 32 

Cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Tecnologia em Sistemas de Informação. 33 

Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer “Favorável à aprovação” do 34 

processo. Colocado em discussão e em votação, o parecer do relator foi aprovado por maioria pelo 35 

CONCEPLAN. O conselheiro Luiz Cláudio Dalmolin solicitou que seu voto, contrário à aprovação do 36 

processo, constasse em ata, justificando coerência com a posição do Departamento quanto às 37 

alterações sugeridas via recurso pelo Professor Antonio Carlos Tamanini da Silva. 38 

2c) Processo nº 19618/2011, Origem: Departamento de Sistemas de Informação - CEPLAN – SI, 39 

Interessado: Chidambaram Chidambaram, que trata de Relatório Semestral de Doutoramento do 40 

Prof. Chidambaram Chidambaram. Relator: Arlindo Costa. O relator apresentou sua análise e 41 

parecer “Favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi 42 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  43 

2d) Processo nº 8656/2009, Origem: Departamento de Tecnologia Industrial - CEPLAN – TI, 44 

Interessada: Nelcimar Ribeiro Modro, que trata do Projeto Político Pedagógico do Curso de 45 
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Licenciatura e Bacharelado em Ciência Biológica e Meio Ambiente. Relator: Delcio Pereira. O relator 46 

apresentou sua análise, informando que a PROEN havia enviado o processo de volta ao CEPLAN, 47 

para consulta referente à demanda regional e ao turno escolhido (Vespertino). Foram sugeridas: a) 48 

alteração do turno para Noturno; b) atualização dos dados referente aos egressos do Ensino Médio 49 

no Planalto Norte; c) Vocacionamento – o conselheiro Delcio Pereira, na qualidade de Diretor de 50 

Ensino e membro da Plenária do Plano Municipal de Educação, adicionou uma cópia do referido 51 

Plano ao processo, contendo as diretrizes municipais e regionais para o Ensino Superior na região. O 52 

relator deu seu parecer “Favorável à submissão do projeto contendo as alterações acima expostas.” 53 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  54 

2f) Processo nº 1437/2012, Origem: Departamento de Sistemas de Informação - CEPLAN – SI, 55 

Interessado: Nilson Ribeiro Modro, Assunto: Plano Institucional de Qualificação Docente – PIQD.  56 

Baixado em Diligência pelo conselheiro Pio Campos Filho. 57 

2g) Processo nº 1448/2012, Origem: Coordenadoria de Estágios – CEPLAN – CEST, Interessado: 58 

Carlos Roberto Werlich, que trata de Proposta de Resolução para Estágios Curriculares do CEPLAN. 59 

Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer “Favorável à aprovação” da 60 

proposta de Resolução solicitada. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 61 

unanimidade pelo CONCEPLAN. A Resolução será publicada imediatamente. 62 

03 – Assuntos diversos: O Presidente indagou dos presentes a respeito da criação de calendário 63 

de reuniões para o CONCEPLAN, facilitando a todos se programarem ou avisarem os suplentes, caso 64 

haja impedimento em comparecer. Submeteu as datas referentes à última Segunda-Feira de cada 65 

mês, a exemplo dos Conselhos Superiores, alternando os locais de reunião entre o Centro e o 66 

CEPLAN no Bairro Centenário, em seguida das reuniões dos Departamentos. Aprovado o formato 67 

sugerido pelo Presidente, a próxima reunião foi marcada para o dia 27 de Março de 2012, Terça-68 

Feira, devido à Reunião Extraordinária do CONSUNI, que ocorrerá no dia 26. Ficou definido que o 69 

calendário será publicado no site do CEPLAN, contendo os locais das reuniões ordinárias. O 70 

Presidente informou que o Regimento Interno do CONCEPLAN foi aprovado pelo CONSUNI na última 71 

reunião de 2011, em 21/12/2011 e que o mesmo será publicado no site do CEPLAN. Ainda, o 72 

Presidente solicitou marcar uma Reunião Extraordinária, para o próximo dia 07 de Março de 2012, 73 

para fins de Homologação das Bancas Examinadoras do Concurso Público 03/2011. Esta reunião 74 

acontecerá no Centro, bem como as demais Reuniões Extraordinárias em 2012. 75 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Arlindo Costa falou sobre a dificuldade dos calouros 76 

que vêm se matricular na UDESC, para encontrar imóveis para alugar, na chegada a São Bento do 77 

Sul. Sugeriu que fossem contatadas as Imobiliárias, para que fornecessem os imóveis disponíveis na 78 

época das matrículas. Citou o caso de um acadêmico de Garopaba, que teve certa dificuldade; o 79 

Professor Luiz Cláudio Dalmolin lembrou que é difícil a questão do avalista para contratos 80 

imobiliários com estudantes de outras cidades. O Professor Delcio Pereira lembrou que o site da 81 

UDESC, no link Serviços, pode ser utilizado para classificados deste tipo.  O Professor Arlindo Costa 82 

informou que conseguiu mais uma bolsa de extensão de cultura, para garantir a continuidade do 83 

Coral do CEPLAN. Disse que solicitou sete bolsas de extensão tecnológica, para atender o 84 

Observatório, com compensação através da Incubadora Tecnológica.  Disse ainda que recebeu ofício 85 

da UNIPAMPA de Bagé – RS para fazer parte de uma Mesa Temática do V Seminário de 86 

Desenvolvimento Profissional Docente, sobre Programas e Projetos na Fronteira, sem custos para a 87 

UDESC, entre os dias 07 e 09 de Março de 2012. O Professor Delcio Pereira solicitou aos 88 

Departamentos que fornecessem calendário bimensal das reuniões dos Núcleos Docentes 89 

Estruturantes, item importante para o processo de Reconhecimento dos Cursos. Informou que 90 

sugeriu que as fases do Curso de Engenharia Industrial Mecânica, conforme evoluem, sejam 91 

colocadas mais no período noturno, ficando as primeiras fases para o turno vespertino, garantindo 92 

as demandas dos acadêmicos. Disse que os alunos têm dificuldade em estudar à tarde e conciliar 93 

com o trabalho, fato este recorrente em nossa região. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin discorreu 94 

sobre a Comissão de Avaliação para os inscritos no Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento 95 

de Software, coordenado pelo Professor Nilson Ribeiro Modro. Falou sobre o nível e o número 96 
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elevado de candidatos, sendo a grande maioria de egressos dos cursos da UDESC, já colocados em 97 

empresas de São Bento do Sul, além de candidatos de outras cidades. Disse que o processo de 98 

seleção foi difícil e que a lista de selecionados será publicada nesta data. O Professor Agnaldo 99 

Vanderlei Arnold informou que o Governo do Estado congelou as contas da Universidade e de todos 100 

os órgãos estaduais, devido à projeção de arrecadação para 2012 não ter se confirmado. Haverá 101 

cortes nos orçamentos de todos os Centros. Sobre as obras em andamento, informou que vai à 102 

PROAD e à CEPO, no dia 28/02/2012, buscar os projetos para aprovar as obras das casas pré-103 

fabricadas que foram pedidas para resolver a falta de espaço físico para salas de aula, enquanto o 104 

novo prédio não fica pronto. Com a aprovação na Prefeitura, poderá ser aberta licitação, para que 105 

as casas fiquem prontas para o 2º Semestre. Sobre o prédio novo, o processo encontra-se em 106 

trâmite de aprovação dos projetos complementares, devendo a CEPO refazer as planilhas do 107 

orçamento, para que o CEPLAN possa adequar o respectivo Edital de Licitação, cuja Concorrência 108 

Pública possivelmente venha a ocorrer também no 2º Semestre. Nada mais havendo a tratar, o 109 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta reunião, da qual eu, Crista 110 

Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e 111 

aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Bento do Sul, vinte e sete de 112 

Fevereiro de dois mil e doze. 113 
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