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Primeira Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA (102ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO 

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

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala dos Calouros do DSI – Edifício São José - Centro - Campus II, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 102 (1ª 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, Fernanda Perazzolo Disconzi, Flávio Marcello Strelow, 6 

Iramar Baptistella do Nascimento, Mário Ezequiel Augusto, Nilson Ribeiro Modro e Sandro Keine. O 7 

Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

Expedientes: 9 

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

Charles Costi, por motivos profissionais; o acadêmico Filipe Calandra Sanches, por estar cumprindo 11 

estágio curricular no SAMAE, no horário da reunião. 12 

02) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 13 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 14 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 15 

03) Ordem do dia: 16 

3a) Processo nº 4440/2014, Origem: Departamento Pedagógico – CEAD - PE, Interessado: 17 

Amauri Bogo - CEAD Multicentro, que trata de Projeto de curso de licenciatura em ciências 18 

biológicas CEAD/MULTICENTRO para chamada pública MEC/UAB. Relator: Delcio Pereira. O relator 19 

informou que o Interessado foi alterado para CEAD/CAV/CEPLAN, Centros interessados em receber 20 

o curso objeto da proposta. O relator apresentou sua análise e os conselheiros debateram a 21 

respeito. O Presidente informou que a própria Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e a 25ª 22 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Mafra demostraram interesse na proposta, através de 23 

ofícios anexados ao processo. O relator mencionou a ocupação das vagas e a fixação dos alunos nos 24 

cursos do CEPLAN, que chegou a 100% das vagas ocupadas, melhor índice nos últimos dois anos. 25 

Leu seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em votação, o processo foi 26 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  27 

3b) Processo nº 623/2015, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Departamento de Sistemas de 28 

Informação, que trata de Solicitação de abertura de Processo Seletivo para a área de conhecimento 29 

Ciência da Computação. Relator: Sandro Keine. O relator apresentou sua análise, informando que, 30 

para acelerar a tramitação e permitir a contratação do professor colaborador no início do semestre 31 

letivo, o Chefe do Departamento de Sistemas de Informação aprovou o processo ad referendum em 32 

19/12/2014. Leu seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 33 

votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 34 

3c) Processo nº 17204/2014, Origem: CEPLAN - TI, Interessada: Débora Barni de Campos, que 35 

trata de Projeto de Extensão intitulado Curso de Instrumentalização em Oxímetro. Relator: Agnaldo 36 

Vanderlei Arnold. O Presidente havia pedido vistas ao processo, na reunião anterior, por isso, fez a 37 

leitura do histórico do processo. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” 38 

do processo, tendo em vista que a pendência tinha sido corrigida. Colocado em discussão e em 39 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 40 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Nilson Ribeiro Modro falou sobre a reunião da 41 

Comissão de Pesquisa da UDESC, na qual o Reitor havia sinalizado com a possibilidade de aumentar 42 

o número de bolsas PIPES, o que se concretizou, com quatro cotas de bolsas de pesquisa para cada 43 

curso do CEPLAN. Ressaltou a importância de cada departamento submeter seus projetos de 44 

pesquisa, inclusive para Professor Mestre. Falou também sobre o novo sistema OPP, para o 45 

acompanhamento eletrônico dos projetos de pesquisa, com a previsão do histórico eletrônico do 46 
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processo já para o próximo Edital PIPES. O Professor Sandro Keine destacou como muito positiva a 47 

preleção feita por professor do DSI no Departamento de Tecnologia Industrial, sobre o assunto. 48 

O Professor Nilson Ribeiro Modro informou que a prova de seleção para o Curso de Pós-Graduação 49 

em Informática Aplicada foi realizada no sábado, 21 de Fevereiro de 2015, com 27 alunos 50 

classificados. Revelou que as matrículas estariam ocorrendo até final de Fevereiro. Informou que a 51 

aula inaugural do curso seria no dia 03 de Março de 2015, às 19:00h, no Auditório A da Associação 52 

Empresarial de São Bento do Sul – ACISBS. O Professor Flávio Marcello Strelow, Diretor 53 

Administrativo do CEPLAN, disse que a ordem de serviço para melhora do sinal da Internet, via fibra 54 

ótica da FAPESC/UDESC, estaria sendo executada nesta data. Informou ainda que a Direção de 55 

Ensino, a Secretaria Acadêmica de Graduação e a Chefia do DTI foram realocadas no espaço do 56 

Observatório Tecnológico, por conta das obras de reforma do segundo bloco do CEPLAN. Assim 57 

também o Setor de Transportes e a Prefeitura do Campus foram realocados provisoriamente para o 58 

prédio alugado no Centro. O Professor Flávio Marcello Strelow falou sobre o andamento das obras e 59 

sobre o relançamento do Edital de Concorrência Pública da obra nova, até final do mês, o qual foi 60 

retirado da praça antes do término do prazo, para ajustes técnicos. O Presidente justificou que a 61 

obra da reforma atrasou dois meses no cronograma inicial, devido à demora na liberação de 62 

recursos para fazer a sondagem do solo, na área em que haverá ampliação. O Professor Sandro 63 

Keine falou que a obra traz transtornos num primeiro momento, mas que os alunos estão vendo os 64 

trabalhos acontecendo e compreendem que vai haver uma melhora significativa num futuro 65 

próximo. Disse que estaria encerrando seu mandato junto ao DTI nesta semana e agradeceu a 66 

todos pela acolhida no CONCEPLAN. O Presidente aproveitou para agradecer o trabalho do Professor 67 

Sandro Keine à frente do DTI nos últimos dois anos e também, junto ao CONCEPLAN. O Professor 68 

Iramar Baptistella do Nascimento falou sobre a submissão do projeto do Seminário de Ciência e 69 

Tecnologia 2015 para receber recursos de extensão e que o mesmo não tinha sido contemplado. O 70 

Professor Nilson Ribeiro Modro comentou sobre a abertura do Seminário, sugerindo apenas uma 71 

palestra com um palestrante de renome nacional. Sobre as solenidades de Outorga de Grau do 72 

Centro, o Professor Iramar Baptistella do Nascimento convidou a todos para se fazerem presentes, 73 

no próximo dia 28 de Março, para a Outorga de Grau da primeira turma de Engenharia, no Centro 74 

Cultural Dr. Genésio Tureck. Anunciou que no próximo semestre, haverá Outorga de Grau do CEAD, 75 

do Curso de Pedagogia à Distância, no mesmo dia e local da cerimônia do CEPLAN, para aproveitar 76 

a estrutura. Disse que estaria em contato com a CEVEN, para alterar o horário das cerimônias, de 77 

modo a aproveitar a estrutura, sem comprometer o andamento das cerimônias. O Professor Nilson 78 

Modro lembrou que foram contemplados apenas cinco projetos de pesquisa, com recursos externos, 79 

para manter laboratórios de pesquisa, dentre eles o projeto submetido pelo Professor Luiz Cláudio 80 

Dalmolin, que concorreu com diversos projetos de todo o Estado. O Professor Flávio Marcello 81 

Strelow disse que a empresa contratada para dar suporte ao Centro na área de Tecnologia da 82 

Informação, já recuperou vinte computadores para uso dos servidores. Comentou ainda que serão 83 

distribuídos sessenta novos computadores, para substituir aqueles que estão há mais de cinco anos 84 

em uso. O Presidente anunciou a saída de mais uma servidora técnica universitária, Bruna 85 

Puttkammer, que atuava na Biblioteca Setorial, a qual foi chamada pelo SISU, no CAV, precisando 86 

apresentar-se imediatamente no outro Centro para a matrícula no Curso de Medicina Veterinária e 87 

que a mesma pediria sua remoção, na sequência. O Presidente encerrou solicitando que os 88 

Departamentos enviem um nome para a Presidência da CSA – Comissão Setorial de Avaliação do 89 

CEPLAN, para substituir a Professora Nadir Radoll Cordeiro. Disse que a Portaria da CSA será 90 

alterada, devido a outras pessoas que deixaram a instituição e que deverão ser substituídas, além 91 

da Presidente, que solicitou sua saída da Comissão.Nada mais havendo a tratar, o Presidente 92 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, 93 

lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais 94 

presentes. São Bento do Sul, vinte e três de Fevereiro de dois mil e quinze. 95 

 96 
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