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Oitava Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA NONA (109ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

– UDESC 

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

da 3ª fase do Curso EPM – Bairro Centenário - Campus I, nesta cidade, reuniu-se Ordinariamente o 2 

Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 109 (8ª de 2015), sob a 3 

presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os 4 

seguintes conselheiros: Alexandre Borges Fagundes, Crista Spitzner Grohskopf, Fernanda Hänsch 5 

Beuren, Flávio Marcello Strelow, Irineu Weihermann, Leandro Corrêa Pykosz, Luiz Cláudio Dalmolin, 6 

Mário Ezequiel Augusto, Moacyr Carlos Possan Júnior e Sandro Keine, além dos suplentes Ernesto 7 

Augusto Garbe e Evandro Dematté. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, cumprimentando os 8 

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 

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

Charles Costi, por motivos profissionais; Iramar Baptistella do Nascimento, por viagem para cursar 15 

doutorado e o acadêmico Filipe Calandra Sanches, por estar cumprindo estágio obrigatório no 16 

SAMAE, no horário da reunião. 17 

2b) Posse dos novos conselheiros: O Presidente fez a leitura da Portaria Interna GDG/CEPLAN 18 

nº 043/2015, de 10/07/2015, a qual homologa o resultado da eleição da mesma data, para cinco 19 

vagas de representantes docentes, titulares e suplentes, para o Conselho de Centro, com mandato 20 

de 15/07/2015 a 14/07/2017: Luiz Cláudio Dalmolin e Vivian Cremer Kalempa, Leandro Corrêa 21 

Pykosz e Alex Luiz de Sousa, Sandro Keine e Evandro Dematté, Moacyr Carlos Possan Júnior e 22 

Ernesto Augusto Garbe, Fernanda Hänsch Beuren e Débora Barni de Campos. Ainda, de acordo com 23 

a Portaria Interna GDG/CEPLAN nº 044/2015, o Presidente citou as conselheiras representantes dos 24 

técnicos universitários, Crista Spitzner Grohskopf e Shirlei Stachin, eleitas no último dia 13 de Julho 25 

de 2015. O Presidente declarou-os empossados e deu as boas vindas a todos, em nome do 26 

Conselho.  27 

03) Ordem do dia: 28 

3a) Processo nº 10608/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Fernando Kobs, 29 

que trata de Relatório Semestral de Atividades de Doutoramento. Relator: Alexandre Borges 30 

Fagundes. O relator apresentou suaa análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 31 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  32 

3b) Processo nº 7391/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, que 33 

trata de Afastamento  para participação em evento – SEURS de 04 a 08 de agosto de 2015. Relator: 34 

Agnaldo Vanderlei Arnold. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 35 

processo, informando que o mesmo já havia sido aprovado ad referendum pelo Presidente do 36 

CONCEPLAN, por se tratar de evento que já estaria acontecendo no dia da reunião. O Professor 37 

Leandro Corrêa Pykosz pediu a palavra para informar que no dia 04 de agosto ocorreu a Reunião do 38 

CONSUNI, na qual compareceu como suplente do interessado.  Indagou se os pedidos de 39 

afastamento devem ser feitos com a data de saída da viagem, pois havia discrepância entre a data 40 

do processo e a data de início do evento.  O Presidente declarou que a viagem faz parte da 41 

solicitação de viagem, considerando-se a distância a ser percorrida. Os conselheiros Luiz Cláudio 42 

Dalmolin e Ernesto Augusto Garbe manifestaram-se sobre o assunto, inclusive sobre o calendário de 43 

reposição de aulas, o qual não consta do processo; sobre a imagem da Universidade perante a 44 

comunidade, quando um servidor se ausenta para eventos, sem avisar devidamente o seu 45 

departamento e por conseguinte, os alunos de suas disciplinas, prejudicadas pela viagem. Os 46 
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conselheiros debateram os assuntos em discussão, ficando homologado o ad referendum do 47 

Presidente pelo CONCEPLAN.  48 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Flávio Marcello Strelow falou sobre a reforma: a 49 

empresa contratada solicitou aditivo de prazo de mais quatro meses, por conta de falhas da própria 50 

Udesc, como a necessidade de análise do solo para a parte ampliada, o que acabou interferindo no 51 

cronograma e acabou ocasionando que as obras ocorressem nos dois prédios ao mesmo tempo,  52 

acarretando mais transtornos no local; houve alteração da legislação municipal, criando um aditivo 53 

para estação elevatória de esgoto, cujo projeto está em andamento; a necessidade de fechar as 54 

laterais da cobertura, cujo custo com a estrutura atual ficou mais leve e econômico que em vidro; o 55 

projeto inicial tinha sido aprovado com custos enxutos devido às dificuldades de caixa da Udesc nos 56 

dois primeiros anos da atual administração; além do aditivo da parte lógica, que sofreu adequações. 57 

Sobre os prédios novos, o Professor Flávio Marcello Strelow comentou que a empresa vencedora da 58 

licitação do projeto é de Lages; a última revisão do projeto está a cargo da CEPO, ainda sem uma 59 

definição sobre o que foi solicitado em 29 de Julho último. Informou que a decisão de não licitar em 60 

janeiro deste ano, foi uma decisão acertada, devido aos outros centros apresentarem problemas, já 61 

tendo aditivos às obras licitadas e os valores máximos licitados talvez não sejam suficientes para a 62 

conclusão das obras. Os editais permanecem na praça por cerca de quarenta e cinco dias, com 63 

prazos para impugnação, recursos, etc. O Presidente comentou que, por exemplo, nenhum dos 64 

projetos já licitados contém previsão de caixa d’água, o que não acontecerá com o projeto do 65 

CEPLAN, que contempla caixas d’água para os dois prédios. O Professor Flávio Marcello Strelow 66 

falou sobre o Pregão de cadeiras e carteiras, que está pronto para aquisição dos materiais, ficando 67 

todas as salas de aula existentes atualmente com móveis iguais e haverá substituição de materiais 68 

no centro. Disse que haverá redistribuição de notebooks entre os professores, já houve a troca de 69 

máquinas para todos os servidores, sendo que os antigos servirão para equipar os laboratórios. O 70 

Professor Leandro Corrêa Pykosz pediu readequação do Laboratório de Hardware. O Professor Flávio 71 

Marcello Strelow enfatizou que os computadores inservíveis deverão estar completos para dar baixa 72 

no Patrimônio da Udesc. A Professora Fernanda Hänsch Beuren indagou se serão mantidos os 73 

laboratórios de informática no CEPLAN Centenário. O Presidente comentou que será mantido no 74 

CEPLAN o Curso de Pedagogia à Distância e há previsão de receber o Curso de Biologia à Distância 75 

para o próximo ano, os quais necessitam dos laboratórios, para ministrar os cursos. O Professor 76 

Flávio Marcello Strelow informou que foi aumentado o link para 100 MB, conforme sugestão da 77 

comissão site survey. Para tanto, o servidor Luís Roberto Pfau, Coordenador de Informática do 78 

CEPLAN, deverá fazer um minicurso na Reitoria, para instalação dos equipamentos profissionais de 79 

acesso e conexão Wi-fi.  O Professor Sandro Keine agradeceu a confiança depositada em seu nome 80 

para retornar ao CONCEPLAN. Sobre a Comissão de Estágio Probatório dos professores, a qual 81 

preside, disse que as avaliações do primeiro semestre de 2015 foram concluídas e que cinco 82 

professores devem concluir o referido estágio no segundo semestre. Sobre a Comissão Eleitoral para 83 

eleição do novo Diretor Geral do CEPLAN, a qual preside, informou que foram homologadas duas 84 

inscrições, no último dia 03 de Agosto: Eduardo Gauche e Nilson Ribeiro Modro. O Professor Luiz 85 

Cláudio Dalmolin lembrou aos presentes que está no cargo de Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, 86 

desde o dia 20 de Julho passado, no lugar do Professor Nilson Ribeiro Modro, o qual se afastou para 87 

concorrer à Direção Geral. A conselheira Crista Spitzner Grohskopf lembrou aos professores que 88 

haverá eleição para representantes discentes junto ao CONSEPE, ao CONCEPLAN e no Colegiado do 89 

DTI. Pediu aos mesmos que auxiliem na divulgação junto aos alunos. O Presidente informou que 90 

recebeu Ofício do Reitor, dando conta de que a Udesc disponibilizou suas salas de aula para uso do 91 

Instituto Federal de Santa Catarina, para aplicação das provas do Concurso Público daquele órgão. 92 

Sugeriu ceder as salas de aula do centro e do Centenário, visto que ainda não se sabe o número de 93 

candidatos.  O Professor Leandro Corrêa Pykosz comentou sobre as discussões que ocorreram no 94 

CONSUNI, sobre a não participação nos Conselhos dos Centros de professores ainda não-estáveis. O 95 

Presidente comunicou que empossou os professores nesta condição, nesta reunião, porque a 96 

Universidade não pode parar, a título do bem público. Afirmou o processo que trata do assuntos não 97 
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tinha sido aprovado na última reunião do CONSUNI e que houve pedido de vistas, para alterar a 98 

redação para que, especificamente, Diretores Assistentes, Chefes de Departamento e Conselhos, 99 

não poderão ser professores não-estáveis, o que deve regularizar a situação atual. Nada mais 100 

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, 101 

Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada 102 

por mim e pelos demais presentes. São Bento do Sul, seis de Agosto de dois mil e quinze. 103 
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