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Nona Reunião de 2012 
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA (75ª) 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 Agosto do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala dos 1 

Calouros do DSI, Edifício São José, Centro, reuniu-se Ordinariamente o Conselho de Centro, em 2 

conformidade com a Convocação número 75 (9ª de 2012), sob a presidência do Professor Agnaldo 3 

Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Arlindo 4 

Costa, Crista Spitzner Grohskopf, Débora Barni de Campos, Delcio Pereira, Eduardo Miguel 5 

Talmasky, Fábio Fernando Kobs, Iramar Baptistella do Nascimento, Leandro Correa Pykosz, Luiz 6 

Cláudio Dalmolin, bem como, o acadêmico Matheus Baltazar Roesler. O Professor Agnaldo Vanderlei 7 

Arnold, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

01 – Expedientes: 9 

1a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Pio 10 

Campos Filho, por estar em aula no horário da reunião, junto ao Curso de Engenharia de Produção – 11 

Habilitação em Mecânica; Charles Costi e Roger Jochen, por motivos profissionais. Acerca dos 12 

membros externos do CONCEPLAN, o Presidente informou que já foi encaminhada correspondência 13 

às entidades para renovação de seus representantes (ACISBS e CREA). 14 

1b) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 15 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 16 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 17 

1c) Relato em bloco: O professor Luiz Cláudio Dalmolin solicitou relatar em bloco os seguintes 18 

processos: Processo nº 9445/2012, Origem: CEPLAN – DG- - DPPG, Interessado: Gilson Fábio 19 

Gava, que trata de Solicitação para que seja possível apresentar seu trabalho final (monografia), 20 

extemporâneo, do Curso de Pós-Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação 2009/2010; e 21 

Processo nº 9446/2012, Origem: CEPLAN – DG- - DPPG, Interessado: Fábio Moser, que trata de  22 

Solicitação para que seja possível apresentar seu trabalho final (monografia), extemporâneo, do 23 

Curso de Pós-Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação 2009/2010, por se tratarem de 24 

assuntos semelhantes. O relato em bloco solicitado foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 25 

02) Ordem do dia:  26 

2a) Processo nº 12306/2012, Origem: CEPLAN – DG - DPPG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, 27 

que trata de Relatório parcial do projeto de pesquisa “Estudo da Cadeia Produtiva do Mel no 28 

Contexto de São Bento do Sul e Região.” Relator: Iramar Baptistella do Nascimento. O relator 29 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 30 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  31 

2b) Processo nº 12515/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, que 32 

trata de Relatório final do projeto de pesquisa “Estudos dos impactos do acesso sob demanda para 33 

provedores Wi-Fi.” Relator: Leandro Correa Pykosz. O relator apresentou sua análise e parecer 34 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 35 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 36 

2c) Processo nº 11884/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Antonio Carlos Tamanini da 37 

Silva, que trata de Relatório final do projeto de pesquisa: Plataforma Robotec – Módulo Compilador. 38 

O projeto refere-se à construção de um compilador para ser utilizado em um braço robótico e 39 

posteriormente ser utilizado como ambiente de ensino dos conceitos básicos de robótica e 40 

programação de computadores. Relator: Arlindo Costa. O relator apresentou sua análise e parecer 41 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 42 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 43 

2d) Processo nº 12990/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Alexandre Veloso de Matos, 44 

que trata de Relatório Parcial do Projeto de Pesquisa. Relator: Fábio Fernando Kobs. O relator 45 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 46 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 47 
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2e) Processo nº 13001/2012, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, que 48 

trata de Relatório Parcial do Projeto de Pesquisa intitulado: “Elaboração de cartas temáticas de 49 

potencial poluidor industrial com base em parâmetros socioeconômicos.” Relator: Fábio Fernando 50 

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

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

2f) Processo nº 5655/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Leandro Correa Pykosz, que 53 

trata de Pedido de Afastamento para participação em evento. Relator: Arlindo Costa. O relator 54 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 55 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 56 

2g) Processo nº 10818/2012, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Chidambaram Chidambaram, 57 

que trata de Relatório semestral de desempenho do Professor Chidambaram (atividades de 58 

doutoramento). Relator: Leandro Correa Pykosz. O relator apresentou sua análise e parecer 59 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 60 

por unanimidade pelo CONCEPLAN.  61 

2h) Processo nº 9445/2012, Origem: CEPLAN – DG- - DPPG, Interessado: Gilson Fábio Gava, 62 

que trata de Solicitação para que seja possível apresentar seu trabalho final (monografia), 63 

extemporâneo, do Curso de Pós-Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação 2009/2010; 64 

Processo nº 9446/2012, Origem: CEPLAN – DG- - DPPG, Interessado: Fábio Moser, que trata de  65 

Solicitação para que seja possível apresentar seu trabalho final (monografia), extemporâneo, do 66 

Curso de Pós-Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação 2009/2010. Relator: Luiz Cláudio 67 

Dalmolin. O relator informou que os dois processos retornaram da diligência, os quais tinham sido 68 

encaminhados para consulta junto à PROPPG. Conforme resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-69 

Graduação, o relator inicial do processo junto ao Colegiado do Departamento de Sistemas de 70 

Informação havia se equivocado nas Resoluções observadas para o parecer, de modo que os 71 

processos retornaram à origem; foi nomeado relator no Departamento para fazer seu parecer de 72 

acordo com as Resoluções apontadas pela PROPPG; o mesmo deu parecer desfavorável aos dois 73 

processos, por ambos não atenderem às Resoluções referentes à matéria; em seguida, o relator do 74 

CONCEPLAN para os dois processos manteve a decisão do Colegiado do Departamento, 75 

apresentando parecer “desfavorável aos dois processos, tendo em vista a intempestividade da 76 

solicitação”. Colocado em discussão e em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pelo 77 

CONCEPLAN.  78 

2i) Processo nº 11369/2012, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Leandro Correa Pykosz, que 79 

trata de Solicitação de Credenciamento da disciplina de Gerência de Projetos. Relatora: Débora Barni 80 

de Campos. A relatora apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 81 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  82 

2j) Processo nº 12360/2012, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Eduardo Gauche, que trata de 83 

Progressão por Desempenho. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer 84 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 85 

por unanimidade pelo CONCEPLAN.  86 

2k) Processo nº 12738/2012, Origem: CEPLAN – TI, Interessado: Oto Roberto Bormann, que 87 

trata de Solicitação para participar do SEURS na cidade de Rio Grande (RS) para apresentar uma 88 

comunicação oral a convite da PROEX. Relator: Iramar Baptistella do Nascimento. O relator 89 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 90 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  91 

2l) Processo nº 12048/2012, Origem: CEPLAN – TI, Interessado: Renato de Mello, que trata de 92 

Solicitação de autorização para participação no evento XXXII ENEGEP na cidade de Bento Gonçalves 93 

(RS), com ônus financeiro para a UDESC, para custeio da inscrição, passagens e diárias. Relator: 94 

Eudardo Miguel Talmasky. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 95 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 96 

CONCEPLAN.  97 
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2m) Processo nº 13026/2012, Origem: CEPLAN – TI, Interessado: Pio Campos Filho, que trata 98 

de Proposta para concorrer ao Edital do Programa de Educação Tutorial (PET) 2012. Relator: 99 

Agnaldo Vanderlei Arnold. O relator apresentou sua análise e informou que o processo foi aprovado 100 

“ad referendum” pelo Diretor Geral, devido ao prazo exíguo para apresentação dos projetos ao 101 

referido Edital. Colocado em discussão e em votação, o processo aprovado “ad referendum” foi 102 

homologado pelo CONCEPLAN.  103 

2g) Processo nº 12768/2012, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Departamento de Sistemas de 104 

Informação - DSI, que trata de Proposta de Alteração Curricular do Curso de Bacharelado em 105 

Sistemas de Informação. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise, fazendo uma 106 

breve explanação sobre as alterações pretendidas pelo Departamento. O Professor Luiz Cláudio 107 

Dalmolin, Chefe do DSI, informou que a proposta das alterações surgiu no Núcleo docente 108 

Estruturante, com a contribuição de todos os professores. O relator deu seu parecer “favorável à 109 

aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 110 

unanimidade pelo CONCEPLAN.  111 

03 – Comunicações Pessoais: O Professor Arlindo Costa informou que o Edital PAEX – Programa 112 

de Apoio à Extensão está aberto para 2013, prevendo um programa por professor, com três 113 

projetos vinculados, podendo ser previstas diárias para pessoas físicas no programa. Falou também 114 

sobre o encerramento do Curso de Educação Ambiental para Professores, no próximo dia 2 de 115 

Setembro, em Mafra (SC), evento que contará com a presença do Diretor Geral do CEPLAN. 116 

Informou ainda que obteve cobertura jornalística das atividades práticas do curso, inclusive da 117 

viagem ao Pantanal que os professores farão nos dias 02 a 04 de Novembro de 2012. Disse também 118 

que pretende criar no CEPLAN o Serviço de Apoio ao Estudante – SAE, com atendimento psicológico 119 

e assistência social, em convênio com a Prefeitura Municipal. O Professor Delcio Pereira informou 120 

que estarão abertas as inscrições para o Vestibular 2013 da UDESC, a partir do dia 03 de Setembro 121 

até 05 de Outubro de 2012 e que nos próximos dias o CEPLAN receberá folders, cartazes, 122 

perfureides e demais materiais informativos. Informou ainda que a PROEN pretende contratar 123 

assistente social para 2013. A Professora Débora Barni de Campos comentou que a Prefeitura 124 

Municipal dispõe de atendimento psicológico gratuito para os acadêmicos da UDESC. O Professor 125 

Arlindo Costa completou dizendo que os acadêmicos de Extensão do CEPLAN estarão fazendo um 126 

mutirão pela região do Planalto Norte, percorrendo as escolas de ensino médio, para apresentar os 127 

cursos da UDESC e aumentar o interesse pelo Vestibular no CEPLAN. O Professor comentou que a 128 

BPlus Tecnologia realizou sábado, dia 25 de Agosto, no Centro, a primeira parte de dois 129 

treinamentos sobre a tecnologia da InterSystems Corporation, sendo o primeiro, Introdução ao 130 

Caché, focado em desenvolvimento utilizando Banco de Dados com tecnologia de orientação a 131 

objetos, e o segundo, sobre a plataforma de integração Ensemble Entrée, que acontecerá em 1º de 132 

setembro. Comentou também que, de 30 servidores da BPlus, 15 são ex-alunos da UDESC e que a 133 

empresa pretende contratar mais 10 pessoas da UDESC após o término do curso, que terá 134 

certificado emitido pela própria empresa. O Professor Luiz Cláudio Dalmolin informou que existem 9 135 

projetos de novos cursos tramitando no CONSUNI e que na última reunião, foi criada uma comissão 136 

para priorização na criação destes cursos para os próximos anos. Destacou que o projeto do curso 137 

de Licenciatura em Ciências Biológicas do CEPLAN não consta da lista. O Professor Iramar Baptistella 138 

do Nascimento, encarregado de atualizar o Projeto Pedagógico do referido curso, ainda está fazendo 139 

as correções solicitadas pela PROEN. A Professora Débora Barni de Campos citou que o CEPLAN é 140 

unidade mantenedora da UAB – Universidade Aberta do Brasil, que atualmente ministra o Curso de 141 

Pedagogia à Distância. Informou que até setembro, o CEPLAN deve comunicar se tem interesse na 142 

implantação do Curso de Administração Pública. O Presidente informou que, em reunião no dia 20 143 

de Agosto, o Reitor chamou os Diretores Gerais dos Centros menores do CEPLAN, visando priorizar 144 

os atendimentos mais urgentes de cada Centro. Disse também que foram liberados os recursos para 145 

Ensino, Extensão e Pesquisa para novos projetos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 146 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta reunião, da qual eu, Crista Spitzner 147 

Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai 148 
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assinada por mim e pelos demais presentes. São Bento do Sul, trinta e um de Agosto de dois mil e 149 

doze. 150 

 151 
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