
 1 

Sexta Reunião de 2017 
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA (132ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO 

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

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala da 6ª fase do Curso EPM – Casa 3 - Bairro Centenário - Campus I, nesta cidade, 2 

reuniu-se Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 132 3 

(6ª de 2017), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. 4 

Estiveram presentes os conselheiros: Alex Luiz de Sousa, Alexandre Borges Fagundes, Delcio 5 

Pereira, Fábio Fernando Kobs, Jean Rodrigo Pscheidt, Moacyr Carlos Possan Júnior, Raquel Fleig e 6 

Vivian Cremer Kalempa. O Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando os conselheiros, 7 

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; Professor Agnaldo Vanderlei Arnold e Professor Luiz Cláudio Dalmolin, ambos por 15 

motivos particulares. Justificou também a ausência de membros discentes, pelo fato dos mesmos 16 

ainda não terem se apresentado para tomar posse, ficando esta transferida para a próxima reunião. 17 

2b) Leitura do relato: Por motivo de ausência do relator, Professor Luiz Cláudio Dalmolin, o 18 

Presidente solicitou fazer a leitura dos relatos dos processos sob a relatoria deste, itens de nºs 19 

3.01, 3.02 e 3.03 da pauta. A solicitação de leitura do relato foi aprovada por unanimidade pelo 20 

CONCEPLAN. 21 

2c) Relato em bloco: o Presidente solicitou fazer o relato em bloco dos Processos sob itens 3.02 22 

e 3.03 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Relatórios finais de Projetos de 23 

Pesquisa. A solicitação de relato em bloco foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN.  24 

O Professor Alex Luiz de Souza solicitou fazer o relato em bloco dos Processos sob itens 3.09 a 25 

3.13 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Programas e Projeto de Extensão. A 26 

solicitação de relato em bloco solicitada foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN.  27 

03) Ordem do dia: 28 

3a) Processo nº 11063/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Cleide Vieira, que trata 29 

de Relatório Semestral de Atividades de Doutoramento. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O Presidente 30 

leu o relato, apresentou a análise do relator e parecer “favorável à aprovação” do processo. 31 

Aproveitou para parabenizar a Professora Cleide Vieira pela conclusão da capacitação. Colocado em 32 

discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 33 

3b) Processo nº 10804/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Antonio Carlos Tamanini 34 

da Silva, que trata de Relatório final do projeto de pesquisa: Desenvolvimento de uma Ferramenta 35 

para estudar aplicações da transformada Wavelet na eliminação de ruídos em processamentos de 36 

som; Processo nº 12588/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Fernanda Hänsch 37 

Beuren, que trata de Relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Modelo de um sistema 38 

produto-serviço para o pós-uso de produtos não duráveis.” Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O 39 

Presidente, devido à ausência do relator, fez o relato em bloco, apresentando a análise do relator e 40 

parecer “favorável à homologação” dos dois processos. Colocados em votação, ambos os processos 41 

foram homologados pelo CONCEPLAN. 42 

3c) Processo nº 11156/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/DG, Interessada: Rosane Metzner, que 43 

trata de Manifestação de interesse de remoção da servidora Rosane Metzner para o Centro de 44 

Ciências Tecnológicas – CCT no decorrer de 2018. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator 45 

apresentou sua análise, falando sobre os motivos para a remoção e o interesse do servidor Antonio 46 

dos Santos, do CCT de Joinville, em fazer a permuta. Deu seu parecer “favorável à aprovação” do 47 
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processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 48 

CONCEPLAN. 49 

3d) Processo nº 13914/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Sousa, que 50 

trata de Solicitação de afastamento no período de 30/10 a 01/11/2017 para participação no XIII 51 

Workshop de Visão Computacional – WVC 2017, para apresentação do trabalho “Edge Detection 52 

Based on Receptive Field.” Relatora: Raquel Fleig. A relatora apresentou sua análise e parecer 53 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 54 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 55 

3e) Processo nº 13384/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Sousa, que 56 

trata de Solicitação de Apoio pelo Edital PRODIP 001/2017, para participação em evento 57 

apresentando o trabalho “Edge Detection Based on Receptive Field.” (Obs: ad referendum do 58 

Diretor Geral e Presidente do CONCEPLAN em 12/09/2017) Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator 59 

apresentou sua análise e deu parecer “favorável à homologação” do processo, por ter sido 60 

encaminhado para pagamento de taxa de inscrição, com aprovação ad referendum do Presidente do 61 

Conselho de Centro. O mesmo informou que houve provisionamento de recursos para o Edital 62 

PRODIP. Colocado em votação, o processo foi homologado, por unanimidade, pelo CONCEPLAN. 63 

3f) Processo nº 13589/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Jorge André Santos da 64 

Costa, que trata de Credenciamento de disciplina da Gestão Empresarial do curso de Bacharelado 65 

em Sistemas de Informação. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer 66 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 67 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 68 

3g) Processo nº 11754/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Departamento de 69 

Sistemas de Informação, que trata de Estabelecer Quadro de Equivalência das disciplinas do curso 70 

de Engenharia de Produção – Habilitação: Mecânica para as disciplinas do curso de Bacharelado em 71 

Sistemas de Informação. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer 72 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 73 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 74 

3h) Processo nº 13126/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata 75 

de Programa de Extensão “UDESC e suas Interseções na Extensão Universitária”; Processo nº 76 

13247/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, que trata de 77 

Programa de Extensão “OSD: Conscientização e Práticas”; Processo nº 13377/2017, Origem: 78 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Renato de Mello, que trata de Programa de Extensão 79 

“Observatórios Tecnológicos Setoriais - ObservaSC”; Processo nº 13609/2017, Origem: 80 

UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Leandro Correa Pykosz, que trata de Programa de Extensão 81 

“Círculo CEPLAN”; Relator: Alex Luiz de Sousa. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável 82 

à homologação” de todos os processos. Colocados em votação, os processos foram homologados 83 

individualmente, por unanimidade, pelo CONCEPLAN. 84 

3i) Processo nº 10907/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 85 

que trata de Projeto de Extensão "Introdução ao Wordpress", Edital de Extensão a Qualquer Tempo. 86 

Relator: Alex Luiz de Sousa. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à homologação” 87 

do processo. Colocado em votação, o processo foi homologado por unanimidade, pelo CONCEPLAN. 88 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Delcio Pereira falou sobre o Edital PRAPEG, que ainda 89 

não havia sido lançado, para os professores que perguntaram a respeito, visando preenchimento da 90 

Ocupação Docente. Explicou que na reunião do CONSUNI, o Professor Leandro pediu vistas ao 91 

processo de incorporação de todos os projetos de ensino, cuja tramitação nos departamentos 92 

ocorrerá só em dezembro. O Professor Delcio Pereira falou sobre o próximo Processo Seletivo, cuja 93 

titulação mínima será o Mestrado, comentando que haverá dificuldade em se apresentarem 94 

candidatos com a titulação mínima exigida, para a matéria de LIBRAS, por exemplo, em tempo hábil 95 

de iniciar o próximo semestre. O Presidente agradeceu aos professores que participaram e 96 

trabalharam no INOVA no ENIT 2017. Comentou sobre a participação de professores e alunos nas 97 

palestras que foram oferecidas e convidou quem quiser trabalhar e auxiliar no evento em 2018. O 98 
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Presidente convidou a todos para a palestra alusiva ao Dia Nacional da Ciência e Tecnologia, 99 

lançado a partir da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 1985. O palestrante será o Dr. 100 

Ozires Silva, criador da EMBRAER e Ministro de vários governos, com início às 19:00h, no Centro 101 

Cultural Dr. Genésio Tureck. O Presidente informou também que está sendo finalizado o trabalho 102 

para entrega do prédio que era alugado no Centro da cidade, comentando que o valor destinado ao 103 

aluguel até o final do ano, deverá ser revertido para outras despesas do Centro. Devido aos valores 104 

reduzidos de recursos disponíveis, disse que serão elencadas prioridades para atender os servidores, 105 

como viagens e reuniões. Finalmente, o Presidente comentou sobre a confraternização deste ano, 106 

que a princípio, seria realizada no dia 13 de Dezembro, na Churrasqueira do Ginástico, única data 107 

disponível no local, a qual ele mesmo já teria reservado. Os conselheiros comentaram a respeito e o 108 

assunto ficou para ser repassado aos servidores e professores, para adesão e definição de valores. 109 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner 110 

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

assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte e 112 

nove de Setembro de dois mil e dezessete. 113 
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