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Nona Reunião de 2018 
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA (144ª) 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 Outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala 1 

da 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 144 (9ª 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 e Raquel Fleig, além do acadêmico Deyvison Santos 7 

Souza. O Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a 8 

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. A minuta da ata apresentada 11 

foi aprovada por unanimidade. 12 

2) Expedientes: 13 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 14 

Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos 15 

profissionais.  16 

2b) Inclusão em pauta: O Professor Alex Luiz de Sousa solicitou Inclusão em Pauta dos seguintes 17 

Processos: Processo nº 10392/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel 18 

Augusto, Assunto: Projeto novo de extensão intitulado "Introdução ao Google Analytics" - Edital 19 

01/2018 - Extensão a Qualquer Tempo; Processo nº 11084/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 20 

Interessado: Sandro Keine, Assunto: Projeto de Extensão intitulado Projeto Martins Metais Ltda: a 21 

interação entre a Universidade e a Empresa em 2019; Processo nº 11090/2018, Origem: 22 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Sandro Keine, Assunto: Projeto de Extensão intitulado Projeto 23 

Móveis Paulo Ltda: a interação entre a Universidade e a Empresa em 2019; Processo nº 24 

10250/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Ernesto Augusto Garbe, Assunto: Relatório 25 

final de projeto de extensão Qualquer Tempo intitulado "Sabor da Honestidade". As solicitações de 26 

Inclusão em Pauta foram aprovadas por unanimidade pelo CONCEPLAN. 27 

2c) Relato em bloco: O Professor Delcio Pereira solicitou fazer o relato em bloco dos Processos 28 

sob itens 3.05 a 3.08 da pauta, por se tratarem de assuntos semelhantes: Solicitações de 29 

Progressão de Desempenho. A solicitação de relato em bloco foi aprovada por unanimidade pelo 30 

CONCEPLAN. 31 

O Professor Alex Luiz de Sousa solicitou fazer o relato em bloco dos Processos 10392/2018, 32 

11084/2018 e 11090/2018, por se tratarem de assuntos semelhantes: Projetos de Extensão 33 

novos. A solicitação de relato em bloco foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 34 

03) Ordem do dia:  35 

3a) Processo nº 10565/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alex Luiz de Souza, que 36 

trata de Afastamento para evento científico. Relator: Alexandre Borges Fagundes. O relator 37 

apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e 38 

em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  39 

3b) Processo nº 10563/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, 40 

que trata de Afastamento para evento científico. Relator: Alexandre Borges Fagundes. O relator 41 

apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e 42 

em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 43 

3c) Processo nº 08727/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessado: Celso Alves 44 

Domingos, que trata de Solicitação de Dilatação de Prazo para conclusão de curso Bacharelado em 45 

Sistemas de Informação. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e seu parecer 46 
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“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 47 

por maioria pelo CONCEPLAN, com um voto contrário. 48 

3d) Processo nº 10949/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Débora Barni de 49 

Campos, que trata de Pedido de prorrogação de afastamento para capacitação para o Doutorado, 50 

período compreendido entre 01/03/2019 a 28/02/2020. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator 51 

apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão, 52 

o Professor Delcio Pereira informou que participou de uma reunião por videoconferência pela 53 

manhã, na qual foi apresentada uma minuta pela Coordenadoria de Desenvolvimento Humano – 54 

CDH, prevendo alterar a Resolução nº 056/2010 CONSUNI, a qual dilataria o prazo para 55 

afastamento para capacitação dos professores em até 48 meses. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin, 56 

na figura de relator do processo, disse que optou pelo parecer favorável, fazendo sua análise 57 

restrito ao conteúdo da Resolução vigente. O Presidente relatou como foi realizada a negociação 58 

com o Reitor da época, Professor Antonio Heronaldo de Souza, para que os centros que não tinham 59 

atingido a meta de 50% de doutores em seus quadros, pudessem extrapolar o limite de 10% de 60 

professores lotados no centro, para 10% de toda Udesc (posteriormente referendado pelo Reitor 61 

Marcus Tomasi), e os professores que quisessem poderiam sair para cursar Doutorado. Disse que 62 

empenhou-se para conseguir o maior número de afastamentos possível para o CEPLAN, inclusive 63 

empenhando sua palavra no acordo. Disse que conversou pessoalmente com todos os professores 64 

que ingressaram com pedido de afastamento para Doutorado em 2015, solicitando que todos 65 

fizessem o possível para concluir o doutorado sem solicitar prorrogação de prazo. O Presidente 66 

manifestou seu voto contrário à solicitação de prorrogação de afastamento em análise, por ter se 67 

comprometido junto à Reitoria, inclusive em retirar da Instrução Normativa atual, os itens 68 

restritivos, para que os professores do CEPLAN pudessem terminar o curso até o prazo estipulado à 69 

época (2022). O Professor Alexandre Borges Fagundes, na qualidade de co-orientador da tese da 70 

Professora Débora Barni de Campos, interessada no processo em análise, disse que a mesma 71 

enfrentou diversos problemas durante o processo, que não contribuíram para que pudesse cumprir 72 

o prazo. O Professor Delcio Pereira corroborou com o comentário anterior. O professor Fábio 73 

Fernando Kobs indagou sobre sua dúvida quanto à matemática para atingir os 50% de doutores em 74 

2022. O Presidente afirmou que, com a não prorrogação do prazo, haveria mais garantia de que 75 

todos consigam terminar e que teoricamente, o prazo seria cumprido com folga. O Presidente ainda 76 

comentou que atualmente, pela nova Instrução Normativa, a única capacitação que ainda permite 77 

afastamento é o doutorado, justamente para o centros que precisam atingir a meta. O professor 78 

Luiz Cláudio Dalmolin perguntou sobre os demais professores que se afastaram, em havendo uma 79 

flexibilização das regras, como ficariam quanto à palavra dada pelo Presidente. O Professor Mário 80 

Ezequiel Augusto comentou que os demais também poderão pedir prorrogação do prazo. O 81 

Professor Delcio Pereira comentou que o intuito é aproximar o CEPLAN dos Centros médios, cujo 82 

percentual é de 85% de doutores e não permanecer no limite de 50%. O Professor Moarcyr Carlos 83 

Possan Junior disse que para o Departamento de Tecnologia Industrial não houve problema em 84 

prorrogar o prazo, mas que desconhecia o acordo anterior. O Presidente lembrou a questão 85 

isonômica dos demais. A Professora Raquel Fleig indagou se só um professor retornasse do 86 

afastamento no prazo, se isso não iria prejudicar quem fosse pedir afastamento em 2019. O 87 

Professor Delcio Pereira informou que a nova Resolução em construção no CONSEPE utiliza o critério 88 

de 10% de toda a Udesc e que os centros que estão na lista para solicitar afastamentos são CEAVI, 89 

CEAD e CEPLAN. O Professor Moacyr Carlos Possan Junior opinou que a prorrogação do 90 

afastamento é menos danoso para o Departamento. O Professor Delcio Pereira informou que a 91 

minuta preparada pela CDH da Reitoria contempla as novas saídas para perpassar o ciclo de 2022, 92 

com o cálculo de 10% da Udesc, de modo que os novos pedidos de afastamento não causem os 93 

mesmos embaraços para os ciclos vindouros. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold emitiu seu voto 94 

favorável, visando a situação do centro e que a chance de sair para doutorado é em 2019. O 95 

Professor Mário Ezequiel Augusto emitiu seu voto favorável pelo mesmo motivo. Colocado em 96 



 3 

votação, o processo foi aprovado por maioria pelo CONCEPLAN, com votos contrários do Presidente 97 

e do acadêmico Deyvison Santos Souza. 98 

3e) Processo nº 12539/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Edina Elisângela Zellmer 99 

Fietz, que trata de Progressão Funcional; Processo nº 08453/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 100 

Interessado: Evandro Dematté, que trata de Solicitação de Progressão por Desempenho; Processo 101 

nº 12950/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, que trata de 102 

Progressão por Desempenho; Processo nº 12782/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, 103 

Interessada: Nelcimar Ribeiro Modro, que trata de Solicitação de Progressão por Desempenho, da 104 

Prof.ª Nelcimar Ribeiro Modro, da Classe/Nivel “Assistente 5” para “Assistente 6”. Relator: Delcio 105 

Pereira. O relator fez o relato em bloco dos processos anteriores por se tratarem de assuntos 106 

semelhantes. Apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” de todos os 107 

processos. Colocados em discussão e em votação, todos os processos foram aprovados, 108 

individualmente, por unanimidade pelo CONCEPLAN. 109 

3f) Processo nº 13828/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Delcio Pereira, que trata 110 

de Solicitação de Progressão por Desempenho. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator apresentou 111 

sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 112 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 113 

3g) Processo nº 10223/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Marcelo Swirkowsky, 114 

que trata de Credenciamento nas disciplinas de Análise de Custos e Gestão Empresarial I do curso 115 

de Bacharelado em Sistemas de Informação. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua 116 

análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o 117 

processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 118 

3h) Processo nº 10392/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 119 

Assunto: Projeto novo de extensão intitulado "Introdução ao Google Analytics" - Edital 01/2018 - 120 

Extensão a Qualquer Tempo; Processo nº 11084/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 121 

Interessado: Sandro Keine, Assunto: Projeto de Extensão intitulado Projeto Martins Metais Ltda: a 122 

interação entre a Universidade e a Empresa em 2019; Processo nº 11090/2018, Origem: 123 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Sandro Keine, Assunto: Projeto de Extensão intitulado Projeto 124 

Móveis Paulo Ltda: a interação entre a Universidade e a Empresa em 2019. Relator: Alex Luiz de 125 

Sousa. O relator fez o relato em bloco dos processos anteriores por se tratarem de assuntos 126 

semelhantes. Apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” de todos os 127 

processos. Colocados em discussão, o Professor Delcio Pereira informou que os projetos do 128 

Professor Sandro Keine estão sendo executados em empresa de egressos do CEPLAN. O Professor 129 

Luiz Cláudio Dalmolin parabenizou os professores pelos projetos e em especial o Professor Sandro 130 

Keine, pela inciativa em aproximar a empresa da universidade. Colocados em votação, todos os 131 

processos foram aprovados, individualmente, por unanimidade pelo CONCEPLAN. 132 

3i) Processo nº 10250/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Ernesto Augusto Garbe, 133 

Assunto: Relatório final de projeto de extensão Qualquer Tempo intitulado "Sabor da Honestidade". 134 

Relator: Alex Luiz de Sousa. O relator apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” 135 

do processo, informando que a ação de extensão ocorreu em conjunto com o Rotary Clube. 136 

Colocado em discussão, o Presidente comentou ser necessária certa precaução com a apresentação 137 

dos projetos, quando, dependendo da comunicação, o que é bom para a universidade acaba tendo 138 

uma imagem negativa. Destacou as lições a serem tiradas, em como está sendo comunicado e qual 139 

a metodologia utilizada para obtenção dos resultados. O Professor Mário Ezequiel Augusto disse que 140 

ajudou o interessado na colocação de mais um freezer no CEDUP e que até uma determinada 141 

margem de esquecimento, não haveria prejuízo ao projeto. Disse ainda que não houve revisão do 142 

texto publicado pelo jornal, o qual repercutiu de forma negativa devido à abordagem da matéria 143 

pelo veículo de comunicação, sendo que desta vez, foi tomado mais cuidado na revisão. Colocado 144 

em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  145 

04 – Homologação da recondução dos conselheiros Nilson Ribeiro Modro e Delcio 146 

Pereira junto ao Conselho Editorial da Editora Udesc, para o biênio 2018-2020. O 147 



 4 

Presidente falou sobre a nova Portaria do Conselho Editorial, para o biênio 2018-2020, com um 148 

embasamento mais técnico para as edições e que os membros do CEPLAN que já constavam da 149 

Portaria anterior foram reconduzidos. A recondução solicitada foi homologada por unanimidade pelo 150 

CONCEPLAN. 151 

05 - Comunicações Pessoais: O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold informou que o responsável 152 

pela equipe de limpeza e zeladoria terceirizada do CEPLAN, Sr. Jairo e outros, foram substituídos. A 153 

empresa Orbenk iria enviar outro (a) encarregado (a) o mais breve possível, com conhecimento da 154 

área. Com a vinda de outro(a) encarregado (a), haveria alteração na rotina do pessoal da limpeza, 155 

sendo que meia hora antes do horário de saída, a equipe deveria verificar os banheiros, com 156 

reposição de papel higiênico, papel toalha, limpeza dos lixeiros, etc., para o período noturno. O 157 

Professor Agnaldo Vanderlei Arnold falou sobre o Processo DL referente ao ensaibramento do pátio 158 

de estacionamento, o qual já foi enviado à Reitoria, objetivando melhorias no acesso e a melhoria 159 

da situação do estacionamento, situação que já teve várias reclamações, inclusive na Ouvidoria. O 160 

Presidente afirmou que no dia 15 de Outubro último, o contrato com a empresa Sganzerla foi 161 

rescindido, restando a expectativa de uma nova licitação até o final de ano e a retomada das obras. 162 

Falou ainda sobre a reunião ordinária de dezembro do CONCEPLAN, prevista para o dia 14 de 163 

Dezembro, quando também foi marcada a confraternização de final de ano. O Presidente informou 164 

que terá que comparecer ao Fórum para uma audiência judicial, às 13:00h, impossibilitando seu 165 

comparecimento à reunião no horário das 14:00h. Indagou dos demais conselheiros sobre a 166 

possibilidade de mudança de data da reunião ordinária para o dia 17 de Dezembro, no mesmo 167 

horário. Em discussão e em votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade a alteração da 168 

data da reunião ordinária do CONCEPLAN para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 14:00h. 169 

Finalizando, o Presidente informou ainda que o valor por pessoa do café colonial da confraternização 170 

será de R$ 27,00, esta já marcada para o dia 14 de Dezembro, a partir das 16:30h, no Café Doce 171 

Paraíso, localizado no Shopping Zipperer. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 172 

encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a 173 

presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 174 

demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte e nove de Outubro de dois mil e dezoito. 175 
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