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Nona Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA (110ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto 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, nesta cidade, reuniu-2 

se Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 110 (9ª de 3 

2015), sob a presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os seguintes conselheiros: Alexandre Borges Fagundes, Crista Spitzner Grohskopf, Débora 5 

Barni de Campos, Flávio Marcello Strelow, Irineu Weihermann, Leandro Corrêa Pykosz, Luiz Cláudio 6 

Dalmolin, Mário Ezequiel Augusto, Moacyr Carlos Possan Júnior e Sandro Keine, além do suplente 7 

Evandro Dematté e do acadêmico João Victor Nunes Góss. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, 8 

cumprimentando os 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 motivo de saúde. 15 

2b) Posse dos novos conselheiros: O Presidente fez a leitura da Portaria Interna GDG/CEPLAN 16 

nº 052/2015, de 17/08/2015, a qual homologa o resultado da eleição da mesma data, para 17 

representantes discentes junto ao CONCEPLAN,(além do CONSEPE e do Colegiado Pleno do DTI), 18 

João Victor Nunes Góss (titular) e Maralu Spitzner (suplente). O Presidente declarou-os empossados 19 

e deu as boas vindas a ambos, em nome do Conselho.  20 

2c) Inclusão em pauta e Relato em bloco: O Professor Luiz Cláudio Dalmolin solicitou inclusão 21 

em pauta dos seguintes processos: Projeto de Pesquisa: Origem: UDESC/CEPLAN/SI, 22 

Interessado: Nilson Ribeiro Modro, Assunto: Computação Quântica: um estudo introdutório; 23 

Processo nº 14111/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Antonio Carlos Tamanini da 24 

Silva, Assunto: Relatório Final do projeto de pesquisa: Estudo de aplicações da transformada 25 

Wavelet para eliminação de ruídos em processamento de som; Processo nº 14288/2015, 26 

Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Chidambaram Chidambaram, Assunto: Relatório Final do 27 

Projeto de Pesquisa “Reconhecimento de placas de sinalização de trânsito.” O relator solicitou fazer 28 

o relato em bloco dos processos anteriores, por se tratar de assuntos semelhantes.  As solicitações 29 

de inclusão em pauta e de relato em bloco foram acatadas por unanimidade pelo CONCEPLAN. 30 

03) Ordem do dia: 31 

3a) Processo nº 14299/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Chidambaram 32 

Chidambaram, que trata de Solicitação de afastamento para apresentar o artigo científico no evento 33 

“XI  Workshop Visão Computacional” na USP, em São Carlos (SP). Relator: Alexandre Borges 34 

Fagundes. O relator apresentou suaa análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 35 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  36 

3b) Processo nº 6070/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, 37 

que trata Requerimento para usufruto de Licença-Prêmio – 15 dias, a partir de 23/10/2015. Relator: 38 

Flávio Marcello Strelow. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 39 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 40 

CONCEPLAN. 41 

3c) Projeto de Pesquisa: Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, que 42 

trata de Computação Quântica: um estudo introdutório; Processo nº 14111/2015, Origem: 43 

UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Antonio Carlos Tamanini da Silva, que trata de Relatório Final do 44 

projeto de pesquisa: Estudo de aplicações da transformada Wavelet para eliminação de ruídos em 45 

processamento de som; Processo nº 14288/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: 46 

Chidambaram Chidambaram, que trata de Relatório Final do Projeto de Pesquisa “Reconhecimento 47 
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de placas de sinalização de trânsito.” Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator fez o relato em blocos 48 

dos processos anteriores, por se tratarem de assuntos semelhantes: Relatórios finais de projetos de 49 

pesquisa. Deu seu parecer favorável à aprovação dos processos. Colocados em discussão e em 50 

votação, cada um dos processos foi votado e homologado, individualmente, por unanimidade, pelo 51 

CONCEPLAN. 52 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Flávio Marcello Strelow informou que esteve em 53 

contato com Coordenador da CEPO, Pedro Girardello, para reforçar o empenho referente ao aditivo 54 

contratual da reforma, sendo aprovado com vigência até 31/12/2015, para a entrega das obras. 55 

Falou também sobre problemas com os alunos de Sistemas, por causa de jogos de truco na cantina, 56 

cujo barulho estaria incomodando outros professores e que o Chefe de Departamento poderia ter 57 

sido chamado para identificar os alunos e tomar medidas disciplinares para o caso. O Professor 58 

Flávio Marcello Strelow mostrou-se insatisfeito com a condução da sucessão da gestão do CEPLAN. 59 

Afirmou que fez uma tentativa de colocar seu nome como opção à gestão, sem obter sucesso. 60 

Declarou que em 22 anos de casa, não tinha visto nada semelhante e que não houve reunião com 61 

os Diretores atuais, para escolher um novo grupo de gestão. Finalizou, informando que solicitará 62 

Licença-Prêmio a partir de Outubro. O Professor Sandro Keine, na qualidade de Presidente da 63 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos professores do CEPLAN, informou que mais 64 

professores do CEPLAN concluíram o Estágio Probatório, restando apenas quatro ainda em processo 65 

de avaliação, que concluirão nos próximos semestres. O acadêmico João Victor Nunes Góss 66 

perguntou sobre o prazo para conclusão das salas de aulas em reforma e informou que pessoas têm 67 

vindo usar drogas no pátio externo do CEPLAN Centenário. O Presidente informou que já houve 68 

contato com a Polícia Militar, através do Major Fabiano Dias Perfeito, para aumento das rondas. O 69 

Professor Flávio Marcello Strelow explicou que já foi feito encaminhamento para a Reitoria, devido à 70 

vigilância interna insuficiente. Disse que a própria Polícia Militar, em 2014, sugeriu que houvesse 71 

mais segurança, com uma melhor iluminação, mais postos de vigilância e vídeo-monitoramento. 72 

Professor Flávio Marcello Strelow afirmou que os projetos dos prédios novos contemplam a 73 

iluminação, o paisagismo, cercamento e guarita e que vídeo-monitoramento é mais eficaz. Disse 74 

ainda que no passado, a Polícia Militar fazia rondas no próprio pátio da Udesc. O Presidente disse 75 

que foi solicitada melhoria na iluminação pública da rua, cujo ofício foi recebido pelo setor de 76 

Iluminação Pública da Prefeitura, mas que havia outras prioridades na cidade e que as lâmpadas 77 

seriam trocadas de acordo com o fluxo de trabalho daquele departamento. Quanto às salas de aula, 78 

o Presidente informou que já deveriam ter sido entregues e que havia possibilidade de inauguração 79 

já neste segundo semestre. O Prefeito de Campus, Cristiano da Silva, encaminhou relatório das 80 

irregularidades e houve uma resposta da empresa contratada, contendo propostas para adequação. 81 

O professor Flávio Marcello Strelow citou que algumas coisas não foram previstas pela CEPO, como 82 

falta da análise de solo, que prejudicou o restante do cronograma das obras. Discorreu sobre o que 83 

já tinha sido apontado na reunião passada, dizendo que a gestão do contrato é feito pela 84 

engenheira da Udesc, lotada na CEPO e que os gestores do CEPLAN não podem intervir nem exigir 85 

nada da empresa contratada. O conselheiro Irineu Weihermann colocou-se à disposição para auxiliar 86 

na questão da segurança junto à Polícia Militar. O Presidente aproveitou para agradecer o apoio do 87 

Professor Moacir Carlos Possan Júnior, que contribuiu no projeto elétrico da estação elevatória de 88 

esgoto do CEPLAN Centenário. Agradeceu também o Professor Renato de Mello e o Professor 89 

Charles Costi, que contribuíram para a reforma, e os professores do DSI que desenvolveram o 90 

projeto de lógica. Finalizando, o Presidente convidou os conselheiros para participarem da Cerimônia 91 

de Outorga de Grau do CEPLAN, a qual acontecerá no próximo sábado, dia 29 de Agosto, no Centro 92 

Cultural Dr. Genésio Tureck, às 19 horas. Anunciou que a Mesa de Honra será formada pelo Reitor, 93 

pelo Diretor Geral, pelo Chefe do DSI, pela Patronesse, pelo Paraninfo e pela autoridade do 94 

município que estiver presente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 95 

reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, 96 

após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Bento do Sul, 97 

vinte e quatro de Agosto de dois mil e quinze. 98 
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