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Segunda Reunião de 2016 
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA (117ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO 

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

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

minutos, na Sala da 3ª Fase do Curso EPM – Casa 3 - Centenário – Campus I, nesta cidade, reuniu-2 

se Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 117 (2ª de 3 

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

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

Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Evandro Dematté, Fernanda Hänsch Beuren, Irineu Weihermann, 6 

Leandro Corrêa Pykosz, Luiz Cláudio Dalmolin, Moacyr Carlos Possan Júnior e Vivian Cremer 7 

Kalempa e o acadêmico João Victor Nunes Góss. O Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando 8 

os conselheiros, declarou aberta a sessão. 9 

1) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 10 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 11 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 12 

2) Expedientes: 13 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência  do conselheiro Charles Costi, 14 

do CREA, por motivos profissionais. 15 

2b) Inclusão em pauta: O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold solicitou inclusão em pauta do 16 

Processo nº 1930/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/DEG, Interessado: Delcio Pereira, Assunto: 17 

Relatório Final de Projeto PRAPEG (Cota DEG-CEPLAN 2015). A inclusão em pauta solicitada foi 18 

aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 19 

03) Ordem do dia: 20 

3a) Processo nº 00118/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alexandre Veloso de 21 

Matos, que trata de Relatório de Desempenho Semestral – Afastamento para Doutorado. Relator: 22 

Moacyr Carlos Possan Júnior. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 23 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 24 

CONCEPLAN. 25 

3b) Processo nº 01928/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Renato de Mello, que 26 

trata de Relatório Final de Projeto de Pesquisa. Relatora: Vivian Cremer Kalempa. A relatora 27 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 28 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 29 

3c) Processo nº 00534/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Renato de Mello, que 30 

trata de Relatório de “Projeto de Pesquisa em Lógica Fuzzy e Programação Dinâmica.”. Relator: 31 

Leandro Correa Pykosz. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 32 

processo. O Presidente explicou que estes possivelmente seriam os últimos processos físicos a 33 

serem analisados pelo Conselho de Centro, tendo em vista que os demais projetos de pesquisa já 34 

estão sendo movimentados via Plataforma da PROPPG. Objetivando a descentralização institucional 35 

da Udesc, em breve, os processos devem ser aprovados pelas Comissões e pelos Departamentos, 36 

conduzidos apenas pelos parâmetros das Plataformas, não passando mais pelo Colegiado do 37 

Conselho de Centro. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 38 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 39 

3d) Processo nº 01930/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/DEG, Interessado: Delcio Pereira, que 40 

trata de Relatório Final de Projeto PRAPEG (Cota DEG-CEPLAN 2015). Relator: Agnaldo Vanderlei 41 

Arnold. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado 42 

em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 3e) 43 

Processo nº 03229/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEPG, Interessados: Departamento de 44 

Tecnologia Industrial e Departamento de Sistemas de Informação, que trata de Alteração do PQD-45 

CEPLAN referente ao Biênio 2016/2017. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua 46 
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análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o 47 

processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 48 

04 – Comunicações Pessoais: O conselheiro externo Irineu Weihermann, da ACISBS, 49 

manifestou-se acerca de suas ausências nas últimas reuniões, por motivos de natureza profissional. 50 

O Presidente falou sobre as oito bolsas de iniciação científica do Edital PIPES, sendo quatro por 51 

departamento. Disse que os professores que tiverem uma publicação em revista científica nos 52 

últimos três anos, têm direito de se candidatar à bolsa. O Presidente convidou os membros do 53 

CONCEPLAN a se fazerem presentes à Cerimônia de Outorga de Grau, no próximo sábado, dia 2 de 54 

Abril. Avisou ainda que os professores que tiverem direito à Progressão por Desempenho deverão 55 

entregar seus processos à Direção Geral em tempo hábil, para serem analisados pela respectiva 56 

Comissão e passarem na próxima reunião do Conselho de Centro, no dia 25 de Abril. O Presidente 57 

falou sobre as dificuldades em definir aumento do VRV na reunião do CONSUNI no próximo dia 30 58 

de Março, ficando na expectativa de uma reunião bem conturbada. Segundo ele, observando-se os 59 

números da arrecadação e do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite prudencial de 75% já 60 

foi alcançado. Sua sugestão, na qualidade de relator do processo, após consenso com a Reitoria, 61 

seria o aumento de 50% no Vale-alimentação, que não entra na conta do limite prudencial da Folha, 62 

já que o comprometimento fiscal nos últimos meses já foi atingido. Ainda, sua sugestão contempla 63 

postergar a discussão até julho, quando a receita talvez apresente um quadro mais favorável, 64 

contando com a implementação de medidas de economia já implementadas. Segundo o Presidente, 65 

no dia 29 de Abril, haveria uma reunião dos Governadores dos Estados endividados com o Governo 66 

Federal, para negociar a rolagem das respectivas dívidas, sendo que a contrapartida seria o não 67 

aumento de salários dos servidores atuais e a não contratação de novos servidores pelo prazo de 68 

dois anos. O Presidente abriu seu voto no processo: por postergar o aumento do VRV para julho. O 69 

Professor Delcio Pereira comentou que, conforme a última edição do “The Economist” prevê-se que 70 

os Estados atrasem o pagamento de servidores a partir de Agosto por absoluta falta de recursos. 71 

Em seguida, o Presidente falou sobre a obra dos prédios novos do CEPLAN, que caracterizou como o 72 

começo da concretização de um sonho. Falou sobre a abertura dos envelopes das empresas aptas a 73 

participar do certame, no dia 21 de Março: a empresa CRC de Joinville (SC) apresentou proposta no 74 

valor de 8,5 milhões de reais, abaixo da previsão inicial de 11 milhões. Conforme a Lei 8.666/93, os 75 

demais participantes que ficarem no limite de 10% acima deste valor, terão o direito de apresentar 76 

uma contraproposta, no prazo de dois dias úteis. No dia 29 de Março seria o último prazo, para 77 

então se apresentar a empresa vencedora. Ainda, após a declaração de segurança ser entregue pela 78 

empresa vencedora, em cinco dias sairia a Ordem de Serviço para iniciar a obra, com dezoito meses 79 

de prazo para entrega, podendo ser prorrogado. A previsão do Presidente seria entregar a obra 80 

pronta no primeiro semestre de 2018. Aproveitou para parabenizar a equipe da gestão anterior, por 81 

ter conseguido empenhar os recursos para a obra ainda em 2015. Nada mais havendo a tratar, o 82 

Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos 83 

Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo 84 

Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte e oito de Março de dois 85 

mil e dezesseis. 86 

 87 
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