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Quarta Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA QUINTA (105ª) 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 Maio do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, na 1 

Sala da 3ª fase do Curso EPM – Centenário - Campus I, nesta cidade, reuniu-se Ordinariamente o 2 

Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 105 (4ª de 2015), sob a 3 

presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os 4 

seguintes conselheiros: Alexandre Borges Fagundes, Altair Carlos da Cruz, Cristiano da Silva, Delcio 5 

Pereira, Flávio Marcello Strelow, Mário Ezequiel Augusto, Nilson Ribeiro Modro, Oscar Khoiti Ueno,   6 

Raquel Fleig e a acadêmica Débora Lisandra Baum. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, 7 

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, sendo aprovada por 10 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 11 

2) Expedientes: 12 

a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros 13 

Charles Cost e Irineu Weihermann, por motivos profissionais; Iramar Baptistella do Nascimento, por 14 

estar em viagem a Florianópolis (SC). 15 

b) Relato em bloco: O Professor Delcio Pereira solicitou fazer o relato em bloco dos Processos 16 

nº 6771/2015 e 7206/2015, por se tratarem de assuntos semelhantes: Planilhas de Ocupação 17 

Docente dos dois Departamentos. A solicitação de relato em bloco foi acatada por unanimidade pelo 18 

CONCEPLAN. 19 

c) Inclusão em pauta: O Professor Delcio Pereira solicitou inclusão em pauta da criação de uma 20 

Comissão ou Grupo de Trabalho para definir critérios de desempate para pedidos de afastamento 21 

para cursar doutorado. A solicitação de inclusão em pauta foi aprovada por unanimidade pelo 22 

CONCEPLAN. 23 

d) Inclusão em pauta: O Professor Nilson Ribeiro Modro solicitou inclusão em pauta do Processo 24 

nº 21403/2014, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, Assunto: Projeto de 25 

Pesquisa intitulado "Análise da inovação tecnológica numa empresa moveleira: um estudo de caso” 26 

para análise e parecer do Colegiado, com carga horária de 06 horas semanais. A solicitação de 27 

inclusão em pauta foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 28 

e) Inclusão em pauta: O Presidente solicitou inclusão em pauta dos seguintes assuntos: a 29 

homologação dos nomes dos membros da Comissão de Mestrado Profissional, a eleição de um 30 

titular e de um suplente para o Conselho Editorial da Editora UDESC e o Edital de Convocação para 31 

Eleição para Diretor Geral do CEPLAN. As solicitações de inclusão em pauta anteriores foram 32 

aprovadas por unanimidade pelo CONCEPLAN. 33 

03) Ordem do dia: 34 

3a) Processo nº 5452/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges 35 

Fagundes, que trata de Requerimento para usufruto de licença prêmio - 15 dias a partir de 36 

17/07/2015. Relator: Flávio Marcello Strelow. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável 37 

à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 38 

unanimidade pelo CONCEPLAN.  39 

3b) Processo nº 6771/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 40 

que trata de Planilha de Ocupação Docente e Planos de Trabalho Individuais do Departamento de 41 

Sistemas de Informação - CEPLAN; Processo nº 7206/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 42 

Interessado: Alexandre Borges Fagundes, que trata de Proposta de Planilha de Ocupação Docente 43 

2015/2 do DTI / CEPLAN. O relator fez o relato em bloco dos dois processos, por se tratarem de 44 

assuntos semelhantes. Apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” dos processos.  45 

Colocados em discussão, cada processo foi votado individualmente e aprovado por unanimidade 46 

pelo CONCEPLAN. 47 
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3c) Processo nº 5588/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alexandre Veloso de 48 

Matos, que trata de Afastamento para cursar Doutorado. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator 49 

explicou que o processo em questão havia sido aprovado pelo CONCEPLAN em reunião do dia 30 de 50 

Abril de 2015. Após enviado à PROPPG, foi diligenciado para complementação das informações. O 51 

relator apresentou a resposta ao pedido de diligência da PROPPG. Colocada em discussão, a 52 

resposta ao pedido de diligência foi homologada pelo CONCEPLAN. 53 

3d) Projeto de Pesquisa do Professor Mário Ezequiel Augusto, Origem: CEPLAN/SI, que 54 

trata de prorrogação do Projeto de Pesquisa “Monitoramento de nível de rio utilizando 55 

microcomputador, sensor ultrassônico e comunicação celular.” O relator apresentou sua análise e 56 

parecer “favorável à aprovação” do processo.  Colocado em discussão, o processo foi homologado 57 

pelo CONCEPLAN. 58 

3e) Processo nº 21403/2014, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata 59 

de Projeto de Pesquisa intitulado "Análise da inovação tecnológica numa empresa moveleira: um 60 

estudo de caso” para análise e parecer do Colegiado, com carga horária de 06 horas semanais. 61 

Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” 62 

do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado pelo CONCEPLAN. 63 

3f) Homologação dos nomes da Comissão do Curso de Mestrado Profissional: O Presidente 64 

apresentou os nomes dos Membros da Comissão do Curso de Mestrado Profissional do CEPLAN: 65 

Alexandre Borges Fagundes (Presidente), tendo como membros Antonio Carlos Tamanini da Silva, 66 

Chidambaram Chidambaram, Delcio Pereira, Fernanda Hänsch Beuren, Luiz Cláudio Dalmolin, Mário 67 

Ezequiel Augusto, Nilson Ribeiro Modro e Renato de Mello. A nominata anterior foi homologada por 68 

unanimidade pelo CONCEPLAN. O Gabinete da Direção Geral exarará a Portaria correspondente. 69 

3g) Nomes para o Conselho Editorial da Editora da UDESC: O Presidente solicitou aos 70 

conselheiros a escolha de um titular e um suplente, para fazer parte do Conselho Editorial da Editora 71 

da UDESC, conforme solicitado via e-mail pela Reitoria. Foram definidos os seguintes membros: 72 

Nilson Ribeiro Modro como titular e Delcio Pereira como suplente, ambos homologados pelo 73 

CONCEPLAN. 74 

3h) Nominata para Grupo de Trabalho: o Professor Delcio Pereira sugeriu a criação de um 75 

Grupo de Trabalho dos dois Departamentos, visando definição de critérios de desempate para 76 

pedidos de afastamento para cursar doutorado, tendo em vista que do número de afastamentos 77 

permitidos atualmente, resta apenas uma vaga. Os conselheiros debateram o assunto e sugeriram 78 

que o Grupo de Trabalho conte com o Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, responsável pela 79 

elaboração do PIQD do Centro, os dois Chefes de Departamento e um técnico universitário para 80 

assessorá-los. O Professor Nilson Ribeiro Modro citou que a cota do Centro, pelo PIQD, é de dois 81 

professores por Departamento e que é necessário manter a paridade. O Presidente encerrou as 82 

discussões, informando que o Gabinete da Direção Geral exarará uma Portaria, contendo os 83 

seguintes membros no Grupo de Trabalho: Nilson Ribeiro Modro (Presidente), Mário Ezequiel 84 

Augusto, Alexandre Borges Fagundes e Cristiano da Silva, dando prazo de sessenta dias para 85 

execução dos trabalhos e apresentação dos critérios de desempate. Os nomes apresentados foram 86 

homologados pelo CONCEPLAN. 87 

3i) Edital CONCEPLAN nº 01/2015: Edital de Convocação de Eleições para Diretor Geral do 88 

CEPLAN. O Presidente apresentou a versão final do referido Edital, colocando-a em discussão e em 89 

votação. A versão final do Edital CONCEPLAN nº 01/2015 foi aprovada por unanimidade pelo 90 

CONCEPLAN. O Presidente solicitou que os conselheiros se manifestassem para compor a Comissão 91 

Eleitoral para acompanhar a Eleição para Diretor Geral do CEPLAN. Não havendo interessados, o 92 

Presidente estendeu a escolha dos integrantes da referida Comissão Eleitoral para a próxima reunião 93 

ordinária, no dia 26 de Junho de 2015. 94 

04 – Comunicações Pessoais: O Presidente informou a todos que esteve participando da Sessão 95 

Especial em homenagem aos 50 anos da Udesc na Assembleia Legislativa, no dia 27 de Maio de 96 

2015, alterando a data anteriormente definida para a Reunião Ordinária do CONCEPLAN. Disse que 97 

todos os Centros foram homenageados com uma placa comemorativa. O Professor Flávio Marcello 98 
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Strelow informou que o Presidente da Comissão especial do CONSUNI para a revisão do Estatuto da 99 

Udesc, Professor Marcus Tomasi, marcou a audiência pública que acontecerá no Ceplan para o dia 100 

10 de Junho de 2015. A princípio, a sala reservada seria a Sala dos Calouros do DSUI, no prédio do 101 

Centro. O professor Delcio Pereira sugeriu tentar reservar um local maior, como o auditório do 102 

Centro Administrativo ou da Câmara de Vereadores. O técnico universitário Cristiano da Silva citou a 103 

criação do Curso de Mestrado Profissional e parabenizou os autores do projeto, o qual permitirá aos 104 

alunos que trabalham cursar o mestrado à noite, aumentando o número de mestrandos 105 

interessados. Disse ainda que os técnicos universitários estão descontentes com o modo como vem 106 

sendo tratadas as discussões sobre a jornada de trabalho de 30h. O Professor Delcio Pereira 107 

lembrou a realização do Vestibular de Inverno, no próximo domingo, dia 31 de Maio. Citou a escolha 108 

do Colégio São Bento, por disponibilizar vagas para estacionamento e com local para almoço no 109 

centro da cidade, facilitando a locomoção dos vestibulandos. Disse que foi solicitada sala especial 110 

para deficiente visual, por existência de candidato nesta situação. Lembrou que no CEPLAN falta 111 

instrumentalização para acessibilidade e atendimento a alunos portadores de deficiência visual. O 112 

professor Nilson Ribeiro Modro disse que haveria reunião para verificar projetos de pesquisa antes 113 

do lançamento do Edital correspondente, para conhecimento dos professores interessados. O 114 

Presidente comentou que a reforma teve alterações na Reitoria pela equipe de engenheiros da 115 

CEPO, como o caso da cobertura do espaço para circulação entre os dois prédios existentes, e que 116 

os projetos dos prédios novos estão a cargo da Engenheira Eliana de Lages. O Professor Nilson 117 

Ribeiro Modro lembrou que estaria terminando o prazo para cadastro das informações dos 118 

servidores e acadêmicos para a nova carteirinha da Udesc e que a mesma não será válida para 119 

desconto em ingressos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da 120 

qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, 121 

discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Bento do Sul, vinte e oito 122 

de Maio de dois mil e quinze. 123 
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