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Décima Primeira Reunião de 2013 
ATA DA NONAGÉSIMA (90ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO DE 

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

Aos dezesseis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, às treze horas e trinta minutos, 1 

na Sala A-204 do CEPLAN, Bairro Centenário, Campus I, reuniu-se Ordinariamente o Conselho de 2 

Centro, em conformidade com a Convocação número 90 (11ª de 2013), sob a presidência do 3 

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

conselheiros: Altair Carlos da Cruz, Carlos Roberto Werlich, Cristiano da Silva, Iramar Baptistella do 5 

Nascimento, Mário Ezequiel Augusto, Nilson Ribeiro Modro, Raquel Fleig e Sandro Keine. O Professor 6 

Agnaldo Vanderlei Arnold, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 7 

01 – Expedientes: 8 

1a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 9 

Charles Costi e José Antonio Franzoni, por motivos profissionais; Delcio Pereira, por estar em 10 

consulta médica neste horário; Flávio Marcello Strelow, por estar desempenhando atividades 11 

inerentes ao cargo de Diretor Administrativo; a acadêmica Bruna Isabel Reinhehr, por haver iniciado 12 

o período de férias escolares. 13 

02) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 14 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 15 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 16 

03) Inclusão em pauta: O Professor Iramar Baptistella do Nascimento solicitou inclusão em pauta 17 

do Processo nº 19667/2013, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, Assunto: 18 

Alteração na composição e carga horária alocada dos participantes no projeto de pesquisa "Análise 19 

de Potencial Poluidor de atividades produtivas baseado em Sistemas de Informações Geográficas". A 20 

inclusão em pauta solicitada foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 21 

04) Ordem do dia:  22 

4a) Processo nº 19667/2013, Origem: CEPLAN – SI, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, que 23 

trata de Alteração na composição e carga horária alocada dos participantes no projeto de pesquisa 24 

“Análise de Potencial Poluidor de atividades produtivas com uso de Sistemas de Informações 25 

Geográficas”.  Relator: Iramar Baptistella do Nascimento. O relator apresentou sua análise e deu seu 26 

parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi 27 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 28 

03 – Comunicações Pessoais: O Professor Iramar Baptistella do Nascimento informou que o 29 

Projeto Rondon da UDESC será realizado de 12 a 22 de Fevereiro, novamente no Planalto Norte, 30 

com a participação da Direção de Extensão, do Professor Fábio Manoel Caliari e dos motoristas do 31 

CEPLAN. Disse também que foi convidado pela Associação Empresarial – ACISBS para proferir 32 

palestra aos empresários, frisando a importância da UDESC junto às empresas e os benefícios que 33 

poderá trazer para a classe empresarial local.  O Professor Sandro Keine mencionou que o Curso de 34 

Engenharia de Produção está chegando à sua nona fase, prevendo os primeiros formandos para o 35 

Semestre 2014/2. Sobre as reformas, solicitou que, após reiniciarem as aulas, seja organizado outro 36 

local para transferir as turmas quando do início efetivo das obras no Campus Centenário. Ainda, o 37 

Professor Sandro Keine disse que recebeu da COAI os comentários dos alunos, referente à Avaliação 38 

Externa da UDESC, agrupados por departamento, por curso e por disciplina, e já fez o 39 

encaminhamento para os Chefes e para os professores. Agradeceu o apoio recebido de todos neste 40 

primeiro ano de sua Chefia no DTI, externando votos de Boas Festas aos presentes. O Professor 41 

Mário Ezequiel Augusto informou que o DSI já aprovou o calendário de reuniões ordinárias para 42 

2014, duas semanas antes das reuniões do CONCEPLAN e cada mês em um dia da semana 43 

diferente. O conselheiro Cristiano da Silva, Prefeito de Campus, disse que a licitação do Governo do 44 

Estado referente a material para manutenção dos Centros foi classificado como um fracasso total, 45 

devido às empresas não terem condições de atender igualmente todas as regiões do Estado. 46 

Informou que em Junho de 2014 haverá licitação para material de consumo para Laboratórios, 47 
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desde já solicitando ao Chefe do DTI para centralizar os pedidos dos responsáveis pelos 48 

Laboratórios do CEPLAN. O Professor Iramar Baptistella do Nascimento mencionou que nos dias 17 49 

a 25 de Fevereiro, acontecerá no CEPLAN, no Centro, um Curso para conselheiros tutelares pela 50 

Escola de Conselhos do Governo do Estado. Foram solicitadas 3 salas para 30 pessoas em cada sala, 51 

mais um laboratório de Informática. O Professor Nilson Ribeiro Modro falou sobre as Reuniões do 52 

Planejamento Estratégico do CEPLAN, programadas para o início de 2014, com intenção da 53 

PROPLAN em utilizá-lo como projeto piloto para toda a UDESC. Lembrou que haverá nova visita da 54 

Comissão de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação em 2014, 55 

solicitando que sejam atendidos alguns requisitos básicos que foram apontados na última visita, de 56 

modo a evitar cair nos mesmos itens já apontados para serem sanados, como por exemplo, 57 

ventiladores de teto nas salas de aula do Curso. O Presidente sugeriu atender esta reinvindicação,  58 

juntando o pedido do CEPLAN à licitação do CCT de Joinville. Ainda, o Presidente submeteu aos 59 

conselheiros um Calendário de Reuniões Ordinárias para o próximo ano. A proposta aprovada por 60 

consenso pelo CONCEPLAN é a seguinte: as Reuniões continuam na última semana do mês, em dias 61 

da semana diferentes a cada mês, sempre com início às 13:30h, alternando as reuniões entre o 62 

Campus I – Centenário e o Campus II - Centro: 24 de Fevereiro, 25 de Março, 30 de Abril, 29 de 63 

Maio, 27 de Junho, 28 de Julho, 26 de Agosto, 25 de Setembro, 29 de Outubro, 28 de Novembro e 64 

15 de Dezembro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e o apoio de 65 

todos durante o ano que ora se encerra, desejando-lhes Boas Festas e dando por encerrada esta 66 

reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, 67 

após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Bento do Sul, 68 

dezesseis de Dezembro de dois mil e treze. 69 
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