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Segunda Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA (103ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO 

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

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, 1 

na Sala da 3ª fase do Curso EPM, no Bairro Centenário - Campus I, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 103 (2ª de 3 

2015), sob a presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os seguintes conselheiros: Alessandro Huebl, Altair Carlos da Cruz, Carlos Roberto 5 

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

Mário Ezequiel Augusto, Nilson Ribeiro Modro, Raquel Fleig e Sandro Keine, bem como, o suplente 7 

Oscar Koithi Ueno e a acadêmica Débora Lisandra Baum. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, 8 

cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a 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, sendo aprovada por 11 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 12 

2) Expedientes: 13 

a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência do conselheiro Charles Costi, por 14 

motivos profissionais. Justificou a presença do Professor Sandro Keine, recém-desligado da função 15 

de Chefe de Departamento, tendo em vista o período de férias do Chefe de Departamento 16 

empossado no dia 23 de Março de 2015, Professor Alexandre Borges Fagundes. 17 

b) Retirada de pauta: O Professor Mário Ezequiel Augusto solicitou retirada de pauta dos 18 

Processos nºs 21699/2014 e 2299/2015, ambos tendo como interessado o professor Arlindo 19 

Costa, para retificações. A solicitação de retirada de pauta dos dois processos foi aprovada por 20 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 21 

c) Inclusão em pauta: O Professor Delcio Pereira solicitou inclusão em pauta do Processo nº 22 

3653/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DEG, Interessado: Delcio Pereira, que trata de Relatório Final 23 

de Projeto de Ensino PRAPEG - Cota DEG/CEPLAN (Exercício 2014).  Relator: Agnaldo Vanderlei 24 

Arnold. A solicitação de inclusão em pauta do processo foi aprovada por unanimidade pelo 25 

CONCEPLAN. 26 

d) Inclusão em pauta: O Presidente solicitou inclusão em pauta da minuta do Edital 01/2015, o 27 

qual trata de Convocação de Eleição para Diretor Geral do CEPLAN. A solicitação de inclusão em 28 

pauta do processo foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 29 

03) Ordem do dia: 30 

3a) Processo nº 1364/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/BIB, Interessada: Bruna Puttkammer, que 31 

trata de Requerimento de Remoção do CEPLAN para o CAV. Relator: Agnaldo Vanderlei Arnold. O 32 

Presidente informou que o processo já rinha recebido sua aprovação por ad referendum, tendo em 33 

vista que a técnica universitária em questão havia sido aprovada no Vestibular do CAV, e portanto, 34 

para poder iniciar o curso, teria que ser transferida imediatamente. Informou ainda que a Portaria 35 

de remoção já havia sido publicada, a partir de 26/03/2015. Deu seu parecer “favorável à 36 

homologação” do ad referendum. Colocado em discussão e em votação, o ad referendum foi 37 

homologado pelo CONCEPLAN.  38 

3b) Processo nº 128/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 39 

que trata de Relatório final de Projeto de Extensão intitulado “Conhecendo o Clarion”. Relator: 40 

Iramar Baptistella do Nascimento. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à 41 

aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 42 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 43 

3c) Processo nº 705/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Chidambaram 44 

Chidambaram, que trata de Relatório final de Projeto de Extensão “Curso Introdução à visão 45 

computacional e processamento de imagens com OpenCV.” Relator: Iramar Baptistella do 46 
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Nascimento. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 47 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 48 

3d) Processo nº 428/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Leandro Correa Pykosz, 49 

que trata de Relatório final do Programa de Extensão Inclusão Social. Relator: Iramar Baptistella do 50 

Nascimento. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 51 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 52 

3e) Processo nº 338/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DPPG, Interessado: Leandro Correa Pykosz, 53 

que trata de Relatório parcial do Projeto de Pesquisa “Estudo e Aplicação das Geotecnologias”. 54 

Relator: Nilson Ribeiro Modro. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer 55 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 56 

por unanimidade pelo CONCEPLAN.  57 

3f) Processo nº 418/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Antônio Carlos Tamanini da 58 

Silva, que trata de Relatório parcial do Projeto de Pesquisa: Estudo de aplicações da transformada 59 

Wavelet para eliminação de ruídos em processamento de som. Relator: Sandro Keine. O relator 60 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 61 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 62 

3g) Processo nº 427/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, que 63 

trata de Relatório parcial do Projeto de Pesquisa “Análise de Potencial Poluidor de atividades 64 

produtivas baseado em Sistemas de Informações Geográficas.” Relator: Iramar Baptistella do 65 

Nascimento. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 66 

Colocado em discussão, os conselheiros debateram sobre este projeto, aprovado pela FAPESC entre 67 

mais de seiscentos concorrentes e aprovados apenas cinco deles da Udesc. O Professor Nilson 68 

Ribeiro Modro parabenizou o interessado pela iniciativa. Colocado em votação, o processo foi 69 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 70 

3h) Processo nº 573/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 71 

que trata de Relatório parcial do projeto de pesquisa intitulado “Acessos sob demanda: uma 72 

arquitetura para provimento de informações adicionais para decisão de handover.” Relator: Altair 73 

Carlos da Cruz. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 74 

Colocado em discussão, o Professor Nilson Ribeiro Modro parabenizou o interessado pelo projeto, 75 

aprovado pelo Edital PAPE/FAPESC/UDESC. Colocado em votação, o processo foi aprovado por 76 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 77 

3i) Processo nº 574/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, 78 

que trata de Relatório parcial do projeto  de pesquisa intitulado “Monitoramento de nível de rio 79 

utilizando microcomputador, sensor ultrassônico e comunicação celular.” Relator: Altair Carlos da 80 

Cruz. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. O Professor 81 

Nilson Ribeiro Modro falou sobre os acadêmicos que tiveram destaque, por projetos e artigos 82 

desenvolvidos, aprovados em Mestrado em outras instituições importantes. Colocado em discussão e 83 

em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 84 

3j) Processo nº 703/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Chidambaram 85 

Chidambaram, que trata de Relatório parcial do Projeto de Pesquisa intitulado “Reconhecimento de 86 

Placas de sinalização de trânsito”.  Relatora: Raquel Fleig. O relator apresentou sua análise e 87 

parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi 88 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 89 

3k) Processo nº 704/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Chidambaram 90 

Chidambaram, que trata de Relatório parcial do Projeto de Pesquisa intitulado “Reconhecimento de 91 

Faces em Imagens”.  Relatora: Raquel Fleig. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à 92 

aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 93 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 94 

3l) Processo nº 2617/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DPPG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, 95 

que trata de Plano de qualificação docente do CEPLAN para o biênio 2016/2017. Relator: Nilson 96 

Ribeiro Modro. O relator esclareceu que o processo em questão diz respeito a vários professores, 97 
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que são interessados no processo, sendo que o próprio, na qualidade de Diretor de Pesquisa e Pós-98 

Graduação, abriu o processo em nome do CEPLAN no Sistema SGPe e não tem interesse na matéria 99 

a ser apreciada.  O relator fez a leitura das áreas e dos interessados, informando que cada 100 

departamento elegeu suas áreas e demandas prioritárias e que o índice de afastamentos IQD ficou 101 

em 3,21; proporcionando quatro vagas e que o processo deveria chegar à PROPPG até o dia 30 de 102 

Abril.  O Professor Iramar Baptistella do Nascimento informou que o departamento tem autonomia 103 

para complementar os critérios para afastamento. O relator explicou a Resolução que trata dos 104 

afastamentos para qualificação na Udesc. Lembrou que é importante cada Centro criar seus próprios 105 

cursos de pós-graduação, aproveitando a capacitação dos seus docentes. Informou que dos 106 

cinquenta e seis professores do Centro, dois professores estão afastados cursando doutorado e 107 

quatorze estão incluídos no PIQD. Mencionou que seria o momento de criar critérios para priorizar 108 

os afastamentos, junto aos departamentos e à Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. O relator 109 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 110 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 111 

3m) Processo nº 3653/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DEG, Interessado: Delcio Pereira, que 112 

trata de Relatório Final de Projeto de Ensino PRAPEG - Cota DEG/CEPLAN (Exercício 2014).  Relator: 113 

Agnaldo Vanderlei Arnold. O relator apresentou sua análise, ao que o Professor Flávio Marcello 114 

Strelow explicou o procedimentos dos Editais para compra de equipamentos de informática para a 115 

Udesc, que foram infrutíferos (deserto). Comentou-se entre os conselheiros sobre ter “dado deserto” 116 

em vários itens de outras licitações. O relator deu seu parecer “favorável à aprovação” do processo. 117 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 118 

3n) Edital Diretor Geral 01/2015 – O Presidente projetou os itens do Edital que convoca 119 

eleições para Diretor Geral do CEPLAN, a ser lançado em Junho, próximo, tendo em vista que o 120 

mandato do atual Diretor encerrar-se-á em 30/09/2015. À medida que os itens iam sendo 121 

projetados, o Presidente foi esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. Frisou que o Edital será 122 

lançado pelo Conselho de Centro, responsável pela condução deste pleito eleitoral, para a gestão 123 

2015/2019. Colocada em discussão e em votação, a proposta de Edital para eleição do Diretor Geral 124 

do CEPLAN foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 125 

04 – Comunicações Pessoais: o Professor Nilson Ribeiro Modro lembrou que o Edital PIPES já 126 

estaria no ar, com quatro cotas para cada curso, contemplando oito bolsas de iniciação científica 127 

para os acadêmicos. Falou sobre a Plataforma OPPx, que pretende diminuir o uso de papel e com 128 

uma operacionalização bastante simplificada para os interessados. O Professor Flávio Marcello 129 

Strelow, Diretor Administrativo do CEPLAN, falou sobre o orçamento do CEPLAN: 350 mil para 130 

material permanente (mais 200mil em julho), a ser dividido entre equipamentos de informática, 131 

Telefonia IP e outros; 100 mil para móveis, estimativa para mobiliar as salas de aula das casinhas 132 

pré-fabricadas (Cristiano da Silva, Prefeito de Campus, comentou que foi recebida amostra de 133 

acordo com o Edital); 130 mil dividido entre 35 mil para telefonia IP (compra por Edital da Reitoria) 134 

e 95 mil para compra de demais equipamentos, inclusive para trocar os atuais pontos de acessos 135 

Wi-fi por modelos profissionais; 70 a 75 mil para compra de livros, visando num primeiro momento, 136 

o reconhecimento do Curso de Sistemas de Informação. Comentou que pela primeira vez, houve 137 

devolução do superavit do Centro do ano anterior, para ser usado no ano seguinte. O Professor 138 

Delcio Pereira afirmou que o processo de reconhecimento do Curso de Sistemas de Informação foi 139 

prorrogado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) até dezembro, bem como do Curso de 140 

Engenharia de Produção, aguardando a publicação dos resultados do ENADE. Disse que o CREA – 141 

Conselho Regional de Engenharia enviou o parecer sobre as atribuições dos engenheiros de 142 

produção, cuja primeira turma se formaria no sábado, dia 28 de Março, cujo parecer foi aprovado 143 

por unanimidade pelo referido Conselho. O Presidente solicitou que o Professor Delcio Pereira, 144 

Diretor de Ensino, faça o acompanhamento com os Chefes de Departamento, para que os alunos 145 

tenham acesso para votar nas salas designadas pelo Edital, na eleição para Diretor Geral. Tal 146 

medida servirá para manter as salas desocupadas nos dias previstos para eleição. O Presidente fez a 147 

leitura da Portaria Interna CDG/CEPLAN nº 018/2015, que designou a nova composição da COPPTA 148 
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– Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo, para o biênio 2015/2017, cuja eleição 149 

ocorreu no dia 27 de Março. Ainda, o Presidente informou os resultados da eleição para 150 

representante docente para uma vaga no CONSAD, ocorrida no dia 24 de Março, a qual resultou em 151 

quinze votos para a Chapa 1 (Fábio Manoel Caliari, titular e Ernesto Augusto Garbe, suplente) e 152 

onze votos para a Chapa 2 (Arlindo Costa, titular e Oto Roberto Bormann, suplente), de um total de 153 

vinte e seis votantes dos dois departamentos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 154 

encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a 155 

presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. 156 

São Bento do Sul, trinta e um de Março de dois mil e quinze. 157 

 158 
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Carlos Roberto Werlich ___________________________________________ 162 
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Flávio Marcello Strelow ___________________________________________ 165 

Iramar Baptistella do Nascimento __________________________________ 166 

Mário Ezequiel Augusto ___________________________________________ 167 

Nilson Ribeiro Modro  ____________________________________________ 168 

Oscar Koithi Ueno _______________________________________________ 169 

Raquel Fleig ____________________________________________________ 170 

Sandro Keine ___________________________________________________ 171 

Débora Lisandra Baum ___________________________________________ 172 

Crista Spitzner Grohskopf (secretária)_______________________________ 173 


