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Terceira Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA QUARTA (104ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO 

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

Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, na Sala 1 

dos Calouros do DSI – Ed. São José - Centro - Campus II, nesta cidade, reuniu-se Ordinariamente o 2 

Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 104 (3ª 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, Carlos Roberto Werlich, 5 

Cristiano da Silva, Delcio Pereira, Flávio Marcello Strelow, Iramar Baptistella do Nascimento, Nilson 6 

Ribeiro Modro e Raquel Fleig. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, cumprimentando os 7 

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; Mário Ezequiel Augusto, por estar em 14 

viagem a Rio Negro (PR); o acadêmico Filipe Calandra Sanches, por estar cumprindo estágio 15 

curricular obrigatório junto ao SAMAE desta cidade, no mesmo horário da reunião. 16 

b) Posse do novo Chefe do DTI: o Presidente declarou empossado como membro titular do 17 

CONCEPLAN e deu as boas vindas ao novo Chefe do Departamento de Tecnologia Industrial (DTI), 18 

Professor Alexandre Borges Fagundes, conforme Portaria Interna GDG/CEPLAN nº 014/2015, de 19 

18/03/2015.  20 

c) Relato em bloco e análise em regime de urgência: O Professor Nilson Ribeiro Modro 21 

solicitou fazer o relato em bloco dos Processos nº 2961/2015, 2570/2015, 3076/2015, 22 

1312/2015 e 2960/2015, por se tratarem de assuntos semelhantes. Justificou regime de 23 

urgência, por serem processos de Progressão de Desempenho dos professores, cujo prazo para 24 

aprovação pelo Conselho de Centro e posterior envio à PROEN expira nesta data. A solicitação de 25 

relato em bloco e análise em regime de urgência foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 26 

d) Relato em bloco: O Professor Nilson Ribeiro Modro solicitou fazer o relato em bloco dos 27 

Processos referentes aos itens nº 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16 da pauta, por se tratarem 28 

de assuntos semelhantes: projetos de pesquisa. A solicitação de relato em bloco foi aprovada por 29 

unanimidade pelo CONCEPLAN. A solicitação de relato em bloco e análise em regime de urgência foi 30 

aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 31 

e) Regime de urgência: O Professor Nilson Ribeiro Modro solicitou análise em regime de urgência 32 

do Processo nº 5588/2015, por se tratar de solicitação de afastamento para cursar Doutorado do 33 

Professor Alexandre Veloso de Matos, com prazo exíguo para ser enviado à Reitoria. A solicitação de 34 

análise em regime de urgência foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 35 

f) Inclusão em pauta: O Presidente solicitou inclusão em pauta do Processo nº 21699/2014, 36 

Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, Assunto: Relatório final de extensão 37 

intitulado UDESC e Comunidade: Uma Parceria Indissociável; Processo nº 2299/2015, Origem: 38 

UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, Assunto: Credenciamento da disciplina de Ética 39 

Profissional no Curso de Engenharia de Produção Mecânica. Relator: Mário Ezequiel Augusto. O 40 

Presidente justificou as inclusões em pauta, a pedido do Professor Mário Ezequiel Augusto , tendo 41 

em vista que os mesmos foram retirados de pauta para solução de diligências na reunião anterior e 42 

só retornaram ao relator no dia subsequente ao envio da pauta aos conselheiros. As solicitações de 43 

inclusão em pauta dos processos anteriores foram aprovadas por unanimidade pelo CONCEPLAN. 44 

g) Relato em bloco: O Professor Iramar Baptistella do Nascimento solicitou fazer o relato em 45 

bloco dos Processos nºs  2298/2015, 2295/2015, 22045/2014, 473/2015 e 213/2015, 46 
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por se tratarem de assuntos semelhantes: Relatórios finais de projetos de extensão. A solicitação de 47 

relato em bloco foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 48 

03) Ordem do dia: 49 

3a) Processo nº 21894/2014, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Iramar Baptistella do 50 

Nascimento, que trata de Relatório final do programa referente ao Seminário de Ciência e 51 

Tecnologia 2014. Relator: Flávio Marcello Strelow. O relator apresentou sua análise e parecer 52 

“favorável à aprovação” do processo. Os conselheiros debateram a respeito da organização do 53 

Seminário de Ciência e Tecnologia de 2015, com auxílio de outras entidades, como FETEP e 54 

SEBRAE. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado pelo CONCEPLAN.  55 

3b) Processo nº 2961/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, que 56 

trata de Progressão de Nível – Docente; Processo nº 2570/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, 57 

Interessado: Antônio Carlos Tamanini da Silva, que trata de Pedido de Progressão do Professor 58 

Antonio Carlos Tamanini da Silva da Classe/Nível “Adjunto3” para “Adjunto 4”; Processo nº 59 

3076/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Carlos Roberto Werlich, que trata de 60 

solicitação de Progressão por Desempenho na carreira de Professor Universitário; Processo nº 61 

1312/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Eduardo Gauche, que trata de 62 

Requerimento de Progressão por Desempenho; Processo nº 2960/2015, Origem: 63 

UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Flávio Marcello Strelow, que trata de solicitação de Progressão por 64 

Desempenho. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator fez o relato em bloco, por serem assuntos 65 

semelhantes, apresentando sua análise e parecer “favorável à aprovação” dos processos.  Colocados 66 

em discussão, cada processo foi votado individualmente e aprovado por unanimidade pelo 67 

CONCEPLAN. 68 

3c) Projeto de Pesquisa do Professor Alexandre Borges Fagundes, Origem: CEPLAN/TI, que 69 

trata de “Logística Reversa de Produtos Pós-Consumo: prospecção de elementos para estimar 70 

montantes mínimos anuais em empreendimentos industriais.”; Projeto de Pesquisa da 71 

Professora Débora Barni de Campos, Origem: CEPLAN/TI, que trata de “Avaliação do grau de 72 

competência desenvolvido pelas disciplinas das Ciências Humanas nos alunos egressos de 73 

engenharia.”; Projeto de Pesquisa da Professora Fernanda Hänsch Beuren, Origem: 74 

CEPLAN/TI, que trata de “Modelo de um sistema produto-serviço para o pós-uso de produtos não 75 

duráveis.”;  Projeto de Pesquisa da Professora Fernanda Hänsch Beuren, Origem: 76 

CEPLAN/TI, que trata de “Investigação de fatores que levam ao sucesso de sistemas produto-77 

serviço: um estudo na literatura e em situações empíricas.”; Projeto de Pesquisa do Professor 78 

Mário Ezequiel Augusto, Origem: CEPLAN/SI, que trata de Prorrogação do projeto de pesquisa 79 

intitulado “ Acessos sob demanda: uma arquitetura para provimento de informações adicionais para 80 

decisão de handover” para concorrer ao Edital PIPES 2015-2016; Projeto de Pesquisa do 81 

Professor Chidambaram Chidambaram, Origem: CEPLAN/SI, que trata de Prorrogação do 82 

projeto de pesquisa intitulado “Reconhecimento de faces em imagens” para concorrer ao Edital 83 

PIPES 2015-2016. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator fez o relato em bloco, por serem 84 

assuntos semelhantes, apresentando sua análise e parecer “favorável à aprovação” dos processos.  85 

O relator informou que houve aumento de três para quatro cotas do Edital PIPES, sendo que todos 86 

os projetos concorrerão a oito bolsas de iniciação científica, asseguradas. Após serem colocados em 87 

discussão, os processos foram homologados pelo CONCEPLAN. 88 

3d) Processo nº 5588/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alexandre Veloso de 89 

Matos, que trata de Afastamento para cursar Doutorado. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator 90 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Informou que o ICQD do 91 

CEPLAN prevê até quatro professores em afastamento para Doutorado, atualmente, apenas dois 92 

professores estão afastados. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 93 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 94 

3e) Processo nº 2298/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, 95 

que trata de Relatório final do Programas de Extensão ”Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental 96 

com enfoque na comunidade”; Processo nº 2295/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 97 
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Interessado: Ernesto Augusto Garbe, que trata de Relatório sobre o Programa de Extensão 98 

intitulado: Avaliação da eficiência energética de protótipo veicular e propostas de melhoria; 99 

Processo nº 22045/2014, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata de 100 

Relatório Final de Extensão intitulado: “Xadrez e Cidadania” para encaminhamento posterior ao 101 

Colegiado; Processo nº 473/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel 102 

Caliari, que trata de Relatório final da ação de Extensão: A melhor idade na era digital; Processo 103 

nº 213/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Evandro Dematté, que trata de Relatório 104 

Final do Projeto de Extensão “Física – Universidade na Escola.” Relator: Iramar Baptistella do 105 

Nascimento. O relator fez o relato em bloco, por serem assuntos semelhantes, apresentando sua 106 

análise e parecer “favorável à aprovação” dos processos.  Colocados em discussão, cada processo 107 

foi votado individualmente e aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 108 

3f) Processo nº 21699/2014, Origem: UDESC/CEPLAN/DG, Interessado: Agnaldo Vanderlei 109 

Arnold, que trata de Relatório final de extensão intitulado UDESC e Comunidade: Uma Parceria 110 

Indissociável. Relator: Mário Ezequiel Augusto. O processo retornou de diligência, após ter sido 111 

retirado de pauta da reunião anterior. O Presidente fez a leitura do relato, tendo em vista a ausência 112 

do relator e a pedido do mesmo, apresentando a análise deste e parecer “favorável à aprovação” do 113 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 114 

CONCEPLAN. 115 

3g) Processo nº 2299/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DG, Interessado: Agnaldo Vanderlei 116 

Arnold, que trata de Credenciamento da disciplina de Ética Profissional no Curso de Engenharia de 117 

Produção Mecânica. Relator: Mário Ezequiel Augusto. O processo retornou de diligência, após ter 118 

sido retirado de pauta da reunião anterior. O Presidente fez a leitura do relato, tendo em vista a 119 

ausência do relator e a pedido do mesmo, apresentando a análise deste e parecer “favorável à 120 

aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 121 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 122 

3h) Processo nº 4208/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DG, Interessado: Agnaldo Vanderlei 123 

Arnold, que trata de Edital de Convocação de eleição para Diretor Geral nº 01/2015, para análise e 124 

parecer. O Presidente fez o resumo dos itens do Edital que convoca eleições para Diretor Geral do 125 

CEPLAN, com as alterações solicitadas pela PROJUR, quanto aos prazos e datas mais adequadas 126 

para a realização das eleições, para conhecimento dos conselheiros e posterior publicação, nas 127 

datas e locais relacionados no Edital.  128 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Flávio Marcello Strelow, Diretor Administrativo do 129 

CEPLAN, informou que os Chefes de Departamento deverão apresentar suas demandas para as 130 

licitações de materiais da UDESC que estão em andamento, citando que já incluu itens para equipar 131 

o futuro auditório. Informou ainda que o CONSAD aprovou concurso público contendo quarenta e 132 

cinco vagas para técnico de desenvolvimento, sendo um analista de sistemas e um analista de 133 

suporte para cada Centro. O Professor Iramar Baptistella do Nascimento falou sobre a realização dos 134 

JIUDESC de 03 a 07 de Junho, e que o Reitor convocou os Diretores de Extensão para delegados do 135 

evento, que será realizado em Florianópolis. Comentou que não recebeu retorno dos professores 136 

extensionistas para a licitação de materiais, mas que fez uma lista para constar do Edital. Citou que 137 

os projetos da Empresa Junior, do Professor Carlos Roberto Werlich e de Biologia, do Professor 138 

Arlindo Costa, estão concorrendo ao Edital PROEXT do MEC. O Professor Delcio Pereira informou 139 

que haverá divulgação do Vestibular de Inverno até o dia 04 de Maio, pelos bolsistas , com a 140 

distribuição de material impresso e visitas às escolas de ensino médio da região. O Professor Nilson 141 

Ribeiro Modro elogiou a colocação de outdoors em locais de grande visibilidade, por parte da 142 

Secretaria de Comunicação da UDESC. O Presidente informou que o prazo contratual para término 143 

da reforma é 30/06/2015, mas com os atrasos verificados, o engenheiro responsável Carlos almeja 144 

entregar a obra até 30/07/2015. Sobre os prédios novos, o Presidente informou que a engenheira 145 

responsável pela fiscalização da obra, Eng. Eliane, do CAV de Lages, estava conferindo as alterações 146 

do projeto solicitadas pelo CEPLAN; dos quatro projetos idênticos, foi assinada Ordem de Serviço no 147 

CESFI e do prédio de Pinhalzinho e todos já entregaram aditivos aos projetos. Informou também 148 
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que os projetos vêm completos, com cercamento, estacionamento e paisagismo. Finalizou dizendo 149 

que foram colocadas sugestões de melhorias na mobilidade dos Centros, nas reuniões do COMINC e 150 

do Grupo Conviver, dos quais o conselheiro Carlos Roberto Werlich faz parte. Solicitou a todos que 151 

façam seu cadastro para as carteirinhas de identificação com foto, que serão emitidas pela Udesc 152 

para toda a comunidade universitária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada 153 

a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata 154 

que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Bento do 155 

Sul, trinta de Abril de dois mil e quinze. 156 
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