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Quinta Reunião de 2018 
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA (140ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO 

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

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala da 1 

6ª fase do Curso EPM – Casa 3 - Bairro Centenário - Campus I, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 140 (5ª de 3 

2018), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alex Luiz de Sousa, Alexandre Borges 5 

Fagundes, Delcio Pereira, Fábio Fernando Kobs, Jean Rodrigo Pscheidt, Luiz Cláudio Dalmolin, Mário 6 

Ezequiel Augusto, Moacyr Carlos Possan Júnior e Raquel Fleig. O Professor Nilson Ribeiro Modro, 7 

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 e Charles Costi, por motivos profissionais.  14 

03) Ordem do dia: 15 

3a) Processo nº 04766/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/CRH, Interessado: Carlos Roberto 16 

Werlich, que trata de Solicitação usufruto de Licença-Prêmio – 90 dias a partir de 17/09/2018. 17 

Relator: Alex Luiz de Sousa. O processo em questão havia sido retirado de pauta na reunião 18 

anterior, para cumprimento de diligência. O relator apresentou sua análise, informando que o prazo 19 

para licença é a partir de 17/09/2018, dado que o Professor interessado está em processo de 20 

aposentadoria, atestado pelo documento que havia sido solicitado pela diligência. Deu seu parecer 21 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 22 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 23 

3b) Processo nº 06374/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessado: Elvis Alexandre 24 

Denck, que trata de Solicitação de dilatação de prazo para conclusão de curso – Bacharelado em 25 

Sistemas de Informação. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator apresentou sua análise, fazendo 26 

um breve histórico do caso, e deu seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em 27 

discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 28 

3c) Processo nº 06022/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessada: Vivian Cremer Kalempa, 29 

que trata de Relatório Semestral de Atividades de Doutoramento, referente ao Semestre 2018/1. 30 

Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à 31 

aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 32 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 33 

3d) NPP2015010003052, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges Fagundes, 34 

que trata de Projeto de Pesquisa: “Demandas, desafios e oportunidades do Engenheiro 4.0 no 35 

cenário nacional: mercado de trabalho, formação e perfil do profissional do século XXI.” Relator: 36 

Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e deu parecer “favorável à aprovação” do 37 

projeto. Colocado em discussão e em votação, o projeto foi homologado pelo CONCEPLAN. 38 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold comunicou que a colocação 39 

das divisórias no CEPLAN e no CCT não haviam sido iniciadas porque a empresa contratada pela 40 

Udesc estava com pendências junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. O prazo para 41 

regularização venceria em Agosto de 2018. O Professor Fábio Fernado Kobs indagou sobre as 42 

divisórias e também sobre as obras do prédios novos, que aparentemente, encontravam-se 43 

paralisadas. O Presidente confirmou a paralisação das obras, sendo que a suspensão ocorreu logo 44 

após a exoneração do engenheiro Saulo da Udesc, fiscal da obra. Foi solicitado um levantamento 45 

junto à Reitoria, porque a empresa alegava ter recursos financeiros a receber, além do muro de 46 

arrimo que foi contratado via aditivo. O Presidente comentou que o TCE havia enviado uma equipe 47 
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de auditoria, ainda em 2017, a qual apontou inconsistências nas etapas já realizadas. Disse que a 48 

empresa Sganzerla refez os itens apurados pela auditoria do TCE e que não retomou mais as 49 

atividades tendo em vista os valores que alega ter a receber. Inclusive, o Presidente disse que o 50 

seguro da obra não foi renovado, devido à empresa não possuir os recursos para tanto. O 51 

Presidente comunicou que nesta data haveria uma reunião com a empresa e os engenheiros da 52 

CEPO, marcada para as 17:30h, na Reitoria, para tentar um consenso, se as obras seriam ou não 53 

retomadas ou se seria chamado o segundo colocado na concorrência pública. O Presidente afirmou 54 

que os engenheiros da CEPO fizeram um real levantamento a respeito e que faltava refazer muita 55 

coisa. Disse que o responsável da empresa havia feito uma previsão de cinco meses para entrega 56 

das obras, se fossem retomadas imediatamente. Ainda, para proporcionar a utilização dos prédios 57 

depois de prontos, ainda faltaria a licitação de todo o mobiliário. O Presidente confirmou que até 58 

agosto a Direção Geral deverá decidir se prorroga mais um ano do contrato com o CEDUP, para 59 

permanência do Curso de Sistemas de Informação no local. Finalizou seu raciocínio dizendo que, se 60 

a empresa Sganzerla não retomar as obras, por conta do problema financeiro, sendo chamada a 61 

segunda colocada, haveria grande chance de problemas futuros. Portanto, na visão do Presidente, a 62 

retomada pela Sganzerla seria a melhor solução. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold lembrou que 63 

foi recebida uma denúncia pela Ouvidoria do Estado de Santa Catarina, sobre a situação difícil do 64 

acesso, do estacionamento e da iluminação do CEPLAN, assunto que deverá pesar também na 65 

reunião com a empresa. O Presidente anunciou a todos que a próxima Aula Magna será realizada no 66 

dia 08 de Agosto de 2018, às 19:00h, no Centro Cultural Dr. Genésio Tureck, com a palestra da 67 

Professora Lúcia Helena Maia Galvão, de Brasília (DF). O Presidente informou ainda que participará 68 

de uma reunião em Joinville (SC), no próximo dia 03 de Julho, com o Vice-Reitor Leandro Zvirtes, na 69 

Faculdade ACE – Guilherme Guimbala, para esboçar convênio para fins de atendimento psicológico à 70 

comunidade acadêmica do CEPLAN. O Professor Delcio Pereira, Diretor de Ensino do CEPLAN, 71 

informou que no último dia 22 de Junho, a Direção de Ensino recebeu os insumos preliminares 72 

referente às provas do ENADE. Destacou que a pontuação bruta, ainda com variáveis a serem 73 

apuradas, comparando com o desempenho dos acadêmicos que fizeram a prova em 2014, o índice 74 

caiu em cerca de 25%. Mostrou-se preocupado com o índice, deixando aos presentes a reflexão 75 

sobre o que é possível pensar em ações a serem desenvolvidas para melhorar o índice na próxima 76 

prova, em dois anos e meio. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 77 

reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, 78 

após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do 79 

Conselho. São Bento do Sul, vinte e cinco de Junho de dois mil e dezoito. 80 
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