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Quarta Reunião de 2017 
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA (130ª) 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 Junho do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala da 3ª Fase do Curso EPM – Casa 3 - Centenário – Campus I, nesta cidade, reuniu-2 

se Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 130 (4ª de 3 

2017), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alex Luiz de Sousa, Crista Spitzner Grohskopf, 5 

Delcio Pereira, Ernesto Augusto Garbe, Fernanda Hänsch Beuren, Luiz Cláudio Dalmolin, Moacyr 6 

Carlos Possan Júnior, Sandro Keine, Vivian Cremer Kalempa e a acadêmica Juliana Prates Gularte. O 7 

Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

1) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 9 

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação. A minuta da ata apresentada 10 

foi aprovada por unanimidade. 11 

2) Expedientes: 12 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 13 

Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos 14 

profissionais. 15 

2b) Inclusão em pauta e relato em bloco: O Professor Delcio Pereira solicitou a inclusão em 16 

pauta do Processo nº 07770/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Renato de Mello, 17 

Assunto: Credenciamento de Disciplinas. Ainda, o Professor Delcio Pereira solicitou fazer o relato em 18 

bloco deste e dos Processos sob itens 3.01 a 3.05 da pauta, por se tratarem de assuntos 19 

semelhantes: Credenciamento de Disciplinas. As solicitações de inclusão em pauta e de relato em 20 

bloco solicitadas foram aprovadas por unanimidade pelo CONCEPLAN.  21 

2c) Inclusão de assunto na Ordem do Dia: O Presidente solicitou incluir assunto relacionado à 22 

criação de um Parque Botânico na área do CEPLAN, que se classifica como de Preservação 23 

Permanente, para a criação de um Parque pela Prefeitura Municipal, necessitando de área na 24 

entrada do terreno para acesso da população. A solicitação de inclusão em pauta foi aprovada por 25 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 26 

03) Ordem do dia: 27 

3a) Processo nº 06322/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Eduardo Gauche, que 28 

trata de Credenciamento de Disciplinas; Processo nº 07195/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 29 

Interessado: Agnaldo Vanderlei Arnold, que trata de Credenciamento de Disciplinas; Processo nº 30 

07235/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, que trata de 31 

Credenciamento de Disciplinas; Processo nº 06474/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, 32 

Interessada: Vivian Cremer Kalempa , que trata de Credenciamento de Disciplinas; Processo nº 33 

06884/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Altair Carlos da Cruz, que trata de 34 

Credenciamento de Disciplinas; Processo nº 07770/2017, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, 35 

Interessado: Renato de Mello, Assunto: Credenciamento de Disciplinas. Relator: Delcio Pereira. O 36 

relator fez o relato em bloco e deu parecer “favorável à aprovação” de todos os processos. 37 

Colocados em discussão e em votação, os processos foram aprovados individualmente, por 38 

unanimidade, pelo CONCEPLAN. 39 

3b) Processo nº 05892/2017, Origem: UDESC/CEPLAN//TI, Interessado: Alexandre Borges 40 

Fagundes, que trata de Requerimento de usufruto de Licença-Prêmio. Relator: Luiz Cláudio 41 

Dalmolin. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado 42 

em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 43 

3c) NPP2015010002702, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, que 44 

trata de Projeto de Pesquisa “Tecnologias digitais em ambiente escolar no Estado de Santa Catarina 45 

no Brasil: conhecer e prevenir situações de risco em crianças e adolescentes.” Relator: Luiz Cláudio 46 
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Dalmolin. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à homologação” do processo. 47 

Colocado em votação, o processo foi homologado pelo CONCEPLAN. 48 

3d) Criação de Parque Botânico: O Presidente informou que esteve em reunião do Conselho 49 

Curador da FETEP – Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa de São Bento do Sul, no dia 14 de 50 

Junho passado. Fez um breve histórico da tramitação da documentação referente à área ocupada 51 

pelo CEPLAN, que originalmente era da Prefeitura, mas ainda pertence à FETEP, e já foi doada pela 52 

Prefeitura para a Udesc, com documentação de posse em andamento. O documento de doação foi 53 

feito integralmente para a FETEP, devido à burocracia de cartório, para que a FETEP fizesse a 54 

transferência aos demais beneficiados: Udesc, Univille, Sociesc, ITFETEP, Centro de Inovação e 55 

recentemente, para o IFC. A parte que cabe à Udesc contém áreas que não poderão receber 56 

edificações, devido à nascentes e áreas de preservação permanente. O Presidente contou que o 57 

Prefeito Magno Bollmann tem interesse em fazer um parque na área aos fundos do CEPLAN, a qual 58 

contém parte das áreas de preservação permanente, construindo na entrada uma casa enxaimel. 59 

Entretanto, para que o local tenha acesso para a população, a Udesc teria que ceder uma faixa de 60 

terreno para fazer a entrada do parque. Ainda, a área aos fundos do CEPLAN pode ser de 61 

compensação ambiental, devido à construção dos prédios do Instituto Federal Catarinense, e precisa 62 

haver licença dos órgãos ambientais para utilizar o local para trilhas e o parque propriamente dito. O 63 

Presidente comentou que a cidade de São Bento do Sul tem carência de áreas para parques, 64 

caminhada e lazer junto à natureza. No entanto, a faixa de terreno pretendida pela Prefeitura já foi 65 

pré-destinada para construção de um ginásio de esportes, inclusive com projeto enviado pelo 66 

CEPLAN ao Ministério dos Esportes, além de contemplar as vagas de estacionamento do prédio em 67 

construção. Os conselheiros discutiram qual seria a melhor alternativa, inclusive prevendo uma 68 

expansão da universidade ao longo do tempo. Finalmente, foi decidido pelos conselheiros que a 69 

posição do Conselho de Centro “é solidária ao Parque Botânico, seguindo autorizações ambientais 70 

da FATMA para uso do local, buscando a melhor forma possível de viabilizar o parque, desde que 71 

seja benéfico para a Udesc e para a população.” E que seja verificada a alternativa para construção 72 

do ginásio de esportes e alocação das vagas de estacionamento, as quais serão prejudicadas pelo 73 

projeto em questão. 74 

04 – Comunicações Pessoais: O Presidente falou sobre a realização dos Jogos de Integração dos 75 

acadêmicos da Udesc (JIUDESC) em São Bento do Sul, nos dias 14 a 17 de Junho, comentando que 76 

o evento deste ano reverteu a imagem deixada em 2009, quando ocorreram alguns incidentes. 77 

Disse que tudo transcorreu dentro da normalidade, com situações pontuais que foram prontamente 78 

atendidas pela equipe da organização. Falou sobre o alojamento de alunos no CEDUP, onde houve 79 

uma situação delicada, como a falta d’água e mesmo outras situações, que foram imediatamente 80 

resolvidas. O Presidente comentou que a imagem dos Jogos em 2017 foi extremamente positiva 81 

junto à comunidade local, com elogios da população e dos próprios acadêmicos participantes do 82 

evento. Conforme palavras do Presidente, “foi o melhor JUIDESC que já houve.” Quanto ao Pré-83 

JIUDESC, o evento foi transferido para ocorrer com o Congresso INOVA, junto ao ENIT, de 19 a 21 84 

de Setembro de 2017, na Promosul. Para tanto, o Presidente informou que a Udesc disporá de um 85 

estande de 150 m2, onde os Centros estarão expondo os projetos de Extensão, cursos oferecidos, 86 

etc. O Presidente sugeriu aos Chefes de Departamento a apresentação, no evento, dos melhores 87 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de cada departamento, como uma mostra científica do 88 

CEPLAN. O Professor Ernesto Augusto Garbe e o Professor Moacyr Carlos Possan Júnior levantaram 89 

quais critérios seriam utilizados para eleger os melhores trabalhos, gerando discussão a respeito. O 90 

Professor Delcio Pereira comentou que os próprios Colegiados poderão chegar a um critério para 91 

definir os melhores trabalhos. O Professor Moacyr Carlos Possan Júnior sugeriu viabilizar recursos do 92 

Centro para a confecção de banners para divulgar os melhores trabalhos, inclusive para os 93 

Relatórios de Estágio. O Presidente falou sobre a próxima Aula Magna, que está prevista para o dia 94 

02 de Agosto de 2017, no Centro Cultural Dr. Genésio Tureck, no dia seguinte ao início do Semestre 95 

2017/2 – em 1º de Agosto. Agradeceu o empenho de todos que participaram do CONCEPLAN, cujo 96 

mandato se encerra nos próximos dias. Comentou sobre a eleição para os novos membros, que será 97 
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realizada no dia 03 de Julho de 2017, para renovar os conselheiros. O Professor Sandro Keine 98 

agradeceu a oportunidade e desejou sucesso aos demais. O Presidente encerrou a reunião, 99 

desejando boas férias a todos, porque a próxima reunião do Conselho de Centro será só em Agosto, 100 

não havendo reunião programada para Julho, em virtude do recesso, quando vários professores 101 

agendaram férias no período. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 102 

reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, 103 

após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do 104 

Conselho. São Bento do Sul, vinte e três de Junho de dois mil e dezessete. 105 
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