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Quarta Reunião de 2018 
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA (139ª) 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 dezoito, às quatorze horas, na Sala dos 1 

Calouros do DSI – Prédio do CEDUP - Bairro Brasília - Campus II, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 139 (4ª de 3 

2018), sob a presidência do Professor Luiz Cláudio Dalmolin, Diretor Geral em exercício do CEPLAN, 4 

conforme Portaria 482/18. Estiveram presentes os conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alex Luiz 5 

de Sousa, Alexandre Borges Fagundes, Delcio Pereira, Fábio Fernando Kobs, Jean Rodrigo Pscheidt, 6 

Mário Ezequiel Augusto, Moacyr Carlos Possan Júnior e o acadêmico Deyvison Santos Souza. O 7 

Professor Luiz Cláudio Dalmolin, 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 

Nilson Ribeiro Modro, por estar em licença-prêmio; Raquel Fleig, impossibilitada de comparecer por 14 

motivos particulares; Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos e Charles Costi, do 15 

CREA, por motivos profissionais.  16 

2b) Inclusão em pauta: o Professor Alex Luiz de Sousa solicitou inclusão em pauta do Processo 17 

nº 04807/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, Assunto: 18 

Projeto novo de extensão intitulado "Introdução ao Angular", Edital 01.2017 - Extensão a Qualquer 19 

Tempo; e Processo nº 03480/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Oto Roberto 20 

Bormann, Assunto: Relatório Final de Projeto de Extensão intitulado: " Suporte e Manutenção dos 21 

Laboratórios de Informática nas escolas públicas municipais de São Bento do Sul.” As solicitações de 22 

inclusão em pauta foram aprovadas por unanimidade pelo CONCEPLAN. 23 

2c) Retirada de pauta: o Professor Alex Luiz de Sousa solicitou retirar de pauta o Processo sob 24 

item 3.01 da pauta, tendo em vista que fez um pedido de diligência ao interessado, Professor 25 

Carlos Roberto Werlich, para complemento de documentação, o qual até o momento da reunião, 26 

não havia sido respondido. A solicitação de retirada de pauta foi aprovada pelo CONCEPLAN. 27 

2d) Relatos em bloco: o Professor Alex Luiz de Sousa solicitou fazer o relato em bloco dos 28 

Processos sob itens de pauta 3.02 e 3.03, por se tratarem de assuntos semelhantes – Solicitações 29 

de usufruto de Licença-Prêmio. O Professor Delcio Pereira solicitou fazer o relato em bloco dos 30 

Processos sob item da pauta 3.05 e 3.06, por se tratarem de assuntos semelhantes – Solicitações 31 

de dilatação de prazo para conclusão de curso. Ainda, solicitou fazer o relato em bloco dos 32 

Processos sob item da pauta 3.08 e 3.09, por se tratarem de assuntos semelhantes – Planilhas de 33 

Ocupação Docente. Todas as solicitações de relato em bloco anteriores foram aprovadas por 34 

unanimidade pelo CONCEPLAN.  35 

2e) Inclusão de tomada de decisão: O Presidente solicitou inclusão em pauta de decisão deste 36 

Conselho de Centro referente à manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 37 

das atividades administrativas, em face da paralisação nacional dos caminhoneiros. A solicitação do 38 

Presidente foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 39 

03) Ordem do dia: 40 

3a) Processo nº 04766/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/CRH, Interessado: Carlos Roberto 41 

Werlich, que trata de Solicitação usufruto de Licença-Prêmio – 90 dias a partir de 17/09/2018 foi 42 

retirado de pauta. Motivo: diligência. Relator: Alex Luiz de Sousa. 43 

3b) Processo nº 04739/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/CRH, Interessado: Alexandre Borges 44 

Fagundes, que trata de Solicitação de usufruto de licença-prêmio por 15 dias, de 14/07/2018 a 45 

28/07/2018; Processo nº 04910/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessada: Nelcimar 46 

Ribeiro Modro, que trata de Solicitação de usufruto de licença-prêmio. Relator: Alex Luiz de Sousa. 47 
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O relator fez o relato em bloco dos dois processos por se tratarem de assuntos semelhantes. 48 

Apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” dos dois processos. Colocados 49 

em discussão e em votação, os dois processos foram aprovados, individualmente, por unanimidade 50 

pelo CONCEPLAN. 51 

3c) Processo nº 04750/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Leandro Correa Pykosz, 52 

que trata de Pedido de afastamento para apresentação de trabalho no Congresso Brasileiro de 53 

Extensão Universitária - CEBEU de 28/06/2018 a 30/06/2018. Relator: Moacyr Carlos Possan Júnior. 54 

O relator apresentou sua análise, informando que o Presidente do CONCEPLAN já havia aprovado o 55 

processo “ad referendum” do Conselho de Centro, para que a tramitação pudesse ocorrer dentro do 56 

prazo. Deu parecer “favorável à homologação do ad referendum” do Presidente ao processo. 57 

Colocado em discussão, o Presidente disse que devem ser incentivadas as participações dos 58 

professores em eventos técnico-científicos, parabenizando o interessado pelo empenho em viabilizar 59 

a sua participação. Os demais comentaram sobre a dificuldade em ter suas participações aceitas nos 60 

eventos a tempo de cumprir os prazos para obtenção de recursos financeiros formalizados pelo 61 

Edital PRODIP. Colocado em votação, o “ad referendum” do Presidente ao processo foi homologado 62 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 63 

3d) Processo nº 03266/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessado: Guilherme Borges 64 

Pacheco, que trata de Solicitação de dilatação de prazo para conclusão de curso – Bacharelado em 65 

Sistemas de Informação; Processo nº 04877/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, 66 

Interessada: Dieniffer Belli Krauss, que trata de Solicitação de dilatação de prazo para conclusão de 67 

curso – Bacharelado em Sistemas de Informação. Relator: Delcio Pereira. O relator fez o relato em 68 

bloco dos dois processos, por se tratarem de assuntos semelhantes. Apresentou sua análise, 69 

argumentando que os dois interessados devem utilizar até quatro semestres para concluir o Curso e 70 

que a Resolução CONSEPE nº 002/2010 delegou competência ao Conselho de Centro para 71 

aprovação deste tipo de solicitação. Deu seu parecer “favorável à aprovação” dos dois processos. 72 

Colocados em discussão e em votação, ambos os processos foram aprovados, individualmente, por 73 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 74 

3e) Processo nº 04474/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alexandre Veloso de 75 

Mator, que trata de Prorrogação do prazo de afastamento para capacitação (doutorado). Relator: 76 

Alexandre Borges Fagundes. O relator apresentou sua análise, informando que o prazo para o 77 

afastamento é de 01/08/2018 a 31/07/2019 e deu parecer “favorável à aprovação” do processo. 78 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 79 

3f) Processo nº 05871/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Moacyr Carlos Possan 80 

Junior, que trata de Planilha de Ocupação Docente DTI/CEPLAN 2018/2; Processo nº 81 

04870/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Departamento de Sistemas de Informação, 82 

que trata de Planilha de Ocupação Docente do Departamento de Sistemas de Informação para o 83 

semestre 2018-2. Relator: Delcio Pereira. O relator fez o relato em bloco dos dois processos, por se 84 

tratarem de assuntos semelhantes. Apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” dos 85 

dois processos, informando que a POD do DTI contempla inclusive a saída (ou não) do Professor 86 

Renato de Mello. Colocados em discussão e em votação, ambos os processos foram aprovados, 87 

individualmente, por unanimidade pelo CONCEPLAN. 88 

3g) Processo nº 05630/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Renato de Mello, que 89 

trata de Solicitação de remoção do DTI-CEPLAN para o CEAD. Relator: Alex Luiz de Sousa. O relator 90 

fez a leitura da justificativa do interessado para a remoção para Florianópolis e apresentou a 91 

previsão de docentes do CEPLAN – 65% - cursando doutorado e em conclusão do mesmo até o final 92 

do prazo em 2022. O Presidente manifestou sua preocupação quanto ao índice de doutores no 93 

Centro e mostrou-se mais tranquilo diante da exposição do relator. O relator apresentou sua análise 94 

e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi 95 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 96 

3h) Processo nº 04807/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 97 

que trata de Projeto novo de extensão intitulado "Introdução ao Angular", Edital 01.2017 - Extensão 98 



 3 

a Qualquer Tempo. Relator: Alex Luiz de Sousa. O relator apresentou sua análise e parecer 99 

“favorável à homologação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi 100 

homologado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 101 

3i) Processo nº 03480/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Oto Roberto Bormann, 102 

que trata de Relatório Final de Projeto de Extensão intitulado: " Suporte e Manutenção dos 103 

Laboratórios de Informática nas escolas públicas municipais de São Bento do Sul." Relator: Alex Luiz 104 

de Sousa. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à homologação” do processo. 105 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi homologado por unanimidade pelo 106 

CONCEPLAN. 107 

04 – Decisão do Conselho de Centro quanto à manutenção das atividades: O Presidente 108 

solicitou que este Conselho se manifestasse quanto à suspensão ou não das atividades de ensino, 109 

pesquisa e extensão nos dias 29 e 30 de Maio, tendo em vista a paralisação nacional dos 110 

caminhoneiros, cujo reflexo já se fazia sentir pela dificuldade de comparecimento às aulas pelos 111 

alunos de locais mais distantes. O Presidente disse que cada Centro teria autonomia para decidir 112 

sobre o assunto, conforme nota oficial da Reitoria, e mesmo que o movimento terminasse, ainda 113 

seriam necessários vários dias para que tudo se normalizasse. Citou que era preciso transmitir 114 

segurança aos acadêmicos e que a Direção Geral era favorável à suspensão das aulas. Em 115 

discussão, o Professor Mário Ezequiel Augusto comentou que as atividades poderiam ser repostas 116 

com auxílio do Moodle; o técnico Jean Rodrigo Pscheidt comentou que existia uma reserva de 117 

contingência para combustíveis na Reitoria, mas que os postos locais só estavam abastecendo 118 

carros oficiais da saúde e segurança; o Presidente sugeriu um esquema de plantão para os 119 

servidores, sendo que os professores poderiam trabalhar em casa; o Professor Agnaldo  Vanderlei 120 

Arnold propôs que fosse disponibilizado transporte para os servidores que não tivessem condições 121 

de comparecer ao trabalho, tendo em vista a paralisação; o Professor Delcio Pereira propôs fazer 122 

um comunicado oficial do Centro, em todas as mídias disponíveis, para atingir todos os interessados, 123 

contendo as sugestões apresentadas. Os conselheiros aprovaram por unanimidade a sugestão 124 

proposta de suspensão das atividades de ensino, pesquisa e extensão e manutenção das atividades 125 

administrativas em esquema de plantão. (Nota: Ao final da reunião, por telefone, o Reitor Marcus 126 

Tomasi ordenou ao Diretor Geral a manutenção das atividades dos técnicos universitários) 127 

05 – Comunicações Pessoais: o Presidente comunicou a todos que haveria uma palestra na 128 

Associação Comercial de São Bento do Sul – ACISBS, denominada “China: inovação e 129 

desenvolvimento regional”, no mesmo dia da reunião, às 17:00h, no Auditório do SINDUSMOBIL. 130 

Disse que recebeu uma solicitação para que a Udesc auxiliasse o evento, providenciando o 131 

transporte do palestrante Dr. Xiangdong Chen, do aeroporto de Florianópolis para São Bento do Sul 132 

e que outras entidades contribuíram com hospedagem, alimentação, transporte na volta, etc. 133 

Convidou os professores a participarem, frisando que o evento era destinado a professores 134 

pesquisadores e que a divulgação foi direcionada a este público. O Professor Alex Luiz de Sousa 135 

informou que foi lançado o novo Edital de Extensão a qualquer tempo 2018, também para dois 136 

anos, o qual prevê o apoio financeiro dos Centros. O professor Agnaldo Vanderlei Arnold indagou se 137 

os projetos serão aditados para dois anos, principalmente os de fluxo contínuo. O Presidente havia 138 

se ausentado para atender o telefone e retornou para informar que o Reitor estava indagando do 139 

posicionamento dos Centros quanto à suspensão das aulas. Frisou que o Reitor aprovou o 140 

cancelamento das aulas e que o mesmo ordenou que as atividades administrativas continuassem 141 

funcionando integralmente, e pediu para divulgar a decisão nas mídias disponíveis e na imprensa 142 

local. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista 143 

Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e 144 

aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento 145 

do Sul, vinte e oito de Maio de dois mil e dezoito. 146 

 147 

Luiz Cláudio Dalmolin (Presidente em exercício) ____________________________ 148 

 149 
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Agnaldo Vanderlei Arnold ________________________________________ 150 

Alex Luiz de Sousa _____________________________________________ 151 

Alexandre Borges Fagundes _____________________________________ 152 

Delcio Pereira ________________________________________________ 153 

Fábio Fernando Kobs ___________________________________________ 154 

Jean Rodrigo Pscheidt __________________________________________ 155 

Mário Ezequiel Augusto _________________________________________ 156 

Moacyr Carlos Possan Júnior _____________________________________ 157 

Deyvison Santos Souza _________________________________________ 158 

Crista Spitzner Grohskopf – Secretária ______________________________ 159 


