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Sétima Reunião de 2018 
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (142ª) 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 Agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala da 1 

6ª fase do Curso EPM – Casa 3 - Bairro Centenário - Campus I, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 142 (7ª 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, bem como, o acadêmico Deyvison Santos Souza. O 7 

Professor 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 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: 13 

Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos 14 

profissionais. Raquel Fleig, por estar acompanhando o filho em consulta médica no horário da 15 

reunião e seu suplente Carlos Roberto Werlich está usufruindo de licença-prêmio. 16 

2b) Relato em bloco: O Professor Luiz Cláudio Dalmolin solicitou fazer o relato em bloco dos 17 

Processos sob itens 3.01 a 3.04 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Relatórios 18 

Semestrais de Atividades de Doutoramento. A solicitação de relato em bloco foi aprovada por 19 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 20 

2c) Inclusão em pauta e relato em bloco: o Professor Alex Luiz de Souza solicitou inclusão em 21 

pauta e de relato em bloco dos seguintes processos: Processo nº 5647/2018, Origem: 22 

UDESC/CEPLAN/DPPG, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, Assunto: Projeto de Extensão "Congresso 23 

Nacional de Inovação e Tecnologia - INOVA 2018";  Processo nº 7510/2018, Origem: 24 

UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Sousa, Assunto: 6º ENIT - Encontro e Feira de 25 

Negócios, Inovação e Tecnologia; Processo nº 9026/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, 26 

Interessado: Alex Luiz de Sousa, Assunto:  Projeto de extensão "Rádio Web Universitária", vinculado 27 

ao Edital a Qualquer Tempo nº 01/2018. Todos projetos de extensão vinculados ao Edital a 28 

Qualquer Tempo nº 01/2018. As solicitações de inclusão em pauta e de relato em bloco foram 29 

aprovadas por unanimidade pelo CONCEPLAN.  30 

03) Ordem do dia:  31 

3a) Processo nº 08607/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Débora Barni de 32 

Campos, que trata de Relatório Semestral de Atividades de Doutoramento 2018/1; Processo nº 33 

07658/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Evandro Dematté, que trata de Relatório 34 

Semestral de atividades de afastamento de docente 2018/1; Processo nº 08260/2018, Origem: 35 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Fernanda Perazzolo Disconzi, que trata de Relatório Semestral de 36 

Atividades de Doutoramento, referente ao primeiro semestre de 2018; Processo nº 07933/2018, 37 

Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Oscar Khoiti Ueno, que trata de Relatório Semestral de 38 

Atividades do Curso de Doutorado (2018/1). Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator fez o relato 39 

em bloco dos processos anteriores, por se tratarem de assuntos semelhantes. Apresentou sua 40 

análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” de todos os processos. Colocados em discussão e 41 

em votação, os processos foram aprovados, individualmente, por unanimidade, pelo CONCEPLAN. 42 

3b) Processo nº 09225/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Marco Antonio Simões 43 

Teixeira, que trata de Solicitação de Monitoria Voluntária para a disciplina de Introdução à 44 

Programação Orientada a Objetos. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e seu 45 

parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão, os conselheiros debateram 46 
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sobre as atribuições e carga horária dos professores substitutos. Colocado em votação, o processo 47 

foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 48 

3c) Processo nº 05647/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/DPPG, Interessado: Luiz Cláudio 49 

Dalmolin, que trata de Projeto de Extensão "Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia - INOVA 50 

2018";  Processo nº 7510/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Sousa, 51 

que trata do 6º ENIT - Encontro e Feira de Negócios, Inovação e Tecnologia; Processo nº 52 

9026/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Sousa, Assunto:  Projeto de 53 

extensão "Rádio Web Universitária", vinculado ao Edital a Qualquer Tempo nº 01/2018, todos 54 

projetos de extensão vinculados ao Edital a Qualquer Tempo nº 01/2018. Relator: Alex Luiz de 55 

Sousa. O relator fez o relato em bloco dos processos anteriores, por se tratarem de assuntos 56 

semelhantes. Apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” de todos os 57 

processos. O Presidente manifestou-se sobre os processos referentes ao 6º ENIT e ao Congresso 58 

INOVA, informando que os processos foram elaborados para vincular as atividades a um projeto de 59 

extensão e permitir a emissão de certificação para os participantes, além de colaborar com as 60 

despesas referentes aos palestrantes. Sobre o processo da Rádio Web, o Presidente informou que o 61 

projeto conta com um bolsista voluntário, o qual trabalha na Rádio Liberdade e o mesmo havia 62 

proposto a edição de uma Rádio da Udesc na internet. Colocados em discussão e em votação, os 63 

processos foram aprovados, individualmente, por unanimidade, pelo CONCEPLAN. 64 

04 – Indicação de novos representantes para o Comitê de Pesquisa da Udesc: o 65 

Presidente explicou aos conselheiros sobre a solicitação da PROPPG, para a indicação de novos 66 

representantes para o Comitê de Pesquisa da Udesc. Tendo em vista que os professores 67 

participantes do referido Comitê já vinham exercendo as atividades desde 2014, não sendo 68 

permitida a recondução, portanto, foi necessária uma nova indicação: Renato de Mello, titular e 69 

Fábio Fernando Kobs, suplente, sendo um de cada departamento. Colocados em discussão e em 70 

votação, os nomes indicados foram homologados pelo CONCEPLAN, de acordo com a Resolução nº 71 

15/2010 CONSEPE. 72 

05 – Indicação de representantes do CEPLAN junto ao COMDE – Conselho Municipal dos 73 

Direitos da Pessoa com Deficiência: o Presidente levou ao conhecimento dos conselheiros o 74 

Ofício COMDE nº 072/2018, por meio do qual o Conselho faz a divulgação do Edital 01/2018, para 75 

preencher as vagas do referido Conselho para mais um biênio. A escolha das entidades não 76 

governamentais está prevista para o dia 19 de Outubro, com a participação de um delegado, bem 77 

como, dos indicados a titular e suplente, para representar suas respectivas entidades. O Professor 78 

Delcio Pereira fez uma breve explanação sobre o funcionamento do Conselho, do qual vem fazendo 79 

parte desde 2016. Foram indicados: Delcio Pereira como titular e Fernanda Hänsch Beuren como 80 

suplente, além do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold como delegado do Fórum de escolha das 81 

entidades. Colocados em discussão e em votação, os nomes indicados foram homologados pelo 82 

CONCEPLAN. 83 

06 - Comunicações Pessoais: o Professor Agnaldo Vanderlei Arnold destacou que o ENIT e o 84 

Congresso INOVA têm proporcionado uma boa visibilidade para o Ceplan/Udesc junto ao CODESBS 85 

(Conselho de Desenvolvimento Econômico de São Bento do Sul) e à comunidade. O Presidente 86 

destacou que a parceria da Udesc têm garantido a gratuidade de acesso aos eventos do ENIT, que 87 

de outra forma, poderiam vir a ter cobrança de ingressos. O Chefe do Departamento de Tecnologia 88 

Industrial, Professor Moacyr Carlos Possan Júnior, indagou sobre a liberação dos alunos nos três 89 

dias do ENIT – 18, 19 e 20 de Setembro. O Presidente lembrou que em anos anteriores havia esta 90 

liberação e o Professor Delcio Pereira frisou que o ENIT e o Congresso Inova vieram a substituir a 91 

antiga Semana Tecnológica, que teve de ser interrompida. Os professores comentaram sobre a 92 

transformação ocorrida com o advento do ENIT em parceria com o Congresso Inova do Ceplan. O 93 

Presidente destacou o estande da Udesc no ENIT, como a edição do Ceplan do Parque das 94 

Profissões da Udesc. O Professor Delcio Pereira pediu uma participação ativa de professores e 95 

acadêmicos no estande, durante todo o evento e elencou a programação das palestras. O Professor 96 

Moacyr Carlos Possan Júnior sugeriu a liberação dos alunos no período noturno, quando estão 97 
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concentradas as palestras de maior interesse, com aula normal à tarde no Curso de Engenharia, 98 

para não prejudicar o conteúdo, ao que recebeu o apoio dos demais conselheiros. Sugeriu também 99 

vincular as palestras com o conteúdo das aulas para avaliação dos professores que tiverem aulas 100 

nos dias do evento. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin frisou que os alunos devem ser estimulados 101 

ao máximo para participar do evento, por ser destinado a eles, pela visibilidade externa do 102 

Congresso Inova e do ENIT, inclusive, proporcionando possibilidades de estágio e emprego para os 103 

alunos da Udesc. O Presidente comentou que a tendência do ENIT é crescer, tornando-se um 104 

evento diferencial para a cidade, inclusive, citando a boa cobertura jornalística que a edição de 2018 105 

está apresentando. O Professor Delcio Pereira comentou que a capilarização e a formação de redes 106 

é tendência para o fortalecimento das entidades. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin comentou que, 107 

de uma forma positiva, o bairro onde estão inseridos os parceiros do futuro parque Tecnológico, 108 

sofreu uma transformação ao longo do tempo em que as entidades estão ali instaladas, trazendo 109 

agregação de valor e geração de renda para a população local. O Presidente encerrou o assunto, 110 

mandando liberar as aulas a partir das dezoito horas, nos três dias do ENIT/INOVA. O Professor 111 

Delcio Pereira informou que estará em Florianópolis no dia 18 de Setembro, para a reunião do 112 

Colegiado de Ensino e no dia 20 de Setembro, haverá reunião ordinária do CONSEPE. Por isso, 113 

sugeriu que seja enviado comunicado à Secretaria dos Conselhos, justificando a ausência dos 114 

membros do CONSEPE, por participação no ENIT. O Professor Alex Luiz de Souza informou que o 115 

Comitê de Extensão da Udesc estará reunido em São Bento do Sul no dia 19 de Setembro, 116 

aproveitando para levar os membros ao ENIT. O Professor Alexandre Borges Fagundes indagou da 117 

atual situação das obras dos prédios novos do CEPLAN. O Presidente destacou basicamente dois 118 

problemas. A falha na fiscalização e as falhas na execução da obra: a empresa Sganzerla 119 

descumpriu uma cláusula contratual, pelo não pagamento do seguro da obra nem apresentação do 120 

cheque-caução, previsto no contrato. Referiu-se a um Relatório do Tribunal de Contas do Estado, o 121 

qual demonstra as irregularidades, e que o próprio representante do TCE sugeriu ao Reitor da Udesc 122 

que seja rompido o contrato atual. Feito o ajuste dos quantitativos e alterações a serem feitas na 123 

obra, haveria um posterior lançamento de novo processo licitatório da parte que falta, tendo em 124 

vista que ainda há um valor significativo a ser pago. Infelizmente, segundo o Presidente, não há 125 

previsão da CEPO para os ajustes e a nova licitação. Disse que está solicitando celeridade à CEPO 126 

para conclusão deste trabalho e que foi enviado Ofício à ADR de Mafra, prorrogando o prazo para 127 

utilização do CEDUP pela Udesc até Dezembro de 2019. Disse também que eventual processo 128 

judicial da empresa Sganzerla para cobrar valores da Udesc não interromperá o processo licitatório 129 

vindouro. O Professor Delcio Pereira lembrou que o Parque das Profissões da Udesc tinha sido 130 

transferido, do dia 22 para o dia 29 de Agosto e que no dia 28 de Agosto, professores e acadêmicos 131 

do Ceplan já estariam se deslocando para Florianópolis, para pernoite e agradeceu o empenho de 132 

todos para viabilizar a viagem. Informou que os Centros do interior foram convidados a montar seus 133 

estandes de véspera na Reitoria. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold informou que a empresa 134 

responsável pelas divisórias está com seu cadastro positivo, viabilizando fechar o contrato com a 135 

Udesc e que a execução dos serviços deverá levar mais uns vinte dias. O Presidente mostrou o 136 

cartaz que foi criado pela CIPA Setorial do CEPLAN, para o Protocolo de Acidentes, contendo o 137 

Fluxograma de atendimento em caso de acidentes, sendo o único Centro da Udesc a dispor de um 138 

Plano de Resposta a Emergências, podendo servir de modelo para os demais. O Presidente afirmou 139 

que o Protocolo de Acidentes será enviado a todos os servidores e à comunidade universitária, além 140 

de serem colocadas cópias dos cartazes em todas as salas. O Presidente lembrou que há alguns 141 

anos, foi realizado um treinamento de primeiros socorros com o Corpo de Bombeiros. O Professor 142 

Luiz Cláudio Dalmolin, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, lembrou que o Curso de Pós-Graduação 143 

do Ceplan ainda não foi aprovado, mas que é imprescindível que o volume de produção científica do 144 

Centro cresça. Informou que a CAPES está elevando o nível de avaliação dos cursos de pós-145 

graduação: cursos que tiveram nota 3 na Udesc correm o risco de serem fechados e que, 146 

claramente, deverão ser estimulados os projetos de pesquisa nos Centros. Disse ainda que está 147 

participando da Comissão do novo Edital do Inventor da Udesc, que visa selecionar patentes, 148 
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produtos e processos, de autoria de acadêmicos, de professores e de servidores da Udesc, com a 149 

contratação de empresa externa para viabilizar o registro de patentes. Para isso, haverá em breve a 150 

nova edição do Edital do Inventor e sugeriu que os professores procurem acadêmicos com boas 151 

ideias, para concorrer ao Edital, tanto em benefício do Centro como por uma satisfação pessoal de 152 

cada um. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista 153 

Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e 154 

aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento 155 

do Sul, vinte e sete de Agosto de dois mil e dezoito. 156 
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