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Décima Terceira Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA (114ª) 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 Novembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta 1 

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

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 114 (13ª de 3 

2015), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, novo Diretor Geral do CEPLAN. 4 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alexandre Borges 5 

Fagundes, Crista Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Ernesto Augusto Garbe, Fernanda Hänsch 6 

Beuren, Leandro Corrêa Pykosz, Luiz Cláudio Dalmolin e Sandro Keine, além do suplente Evandro 7 

Dematté e da acadêmica Maralu Spitzner. O Professor Nilson Ribeiro Modro, cumprimentando os 8 

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, do CREA e Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos, por motivos 15 

profissionais; Vivian Cremer Kalempa, por motivo de viagem. 16 

2b) Retirada de pauta: O Presidente solicitou retirada de pauta da homologação do ad 17 

referendum da nova composição da Comissão Setorial de Avaliação – CSA, para adequações. A 18 

retirada de pauta foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN.  19 

03) Ordem do dia: 20 

3a) Processo nº 22142/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Fernando Kobs, 21 

que trata de Relatório Semestral de Desempenho referente afastamento para Doutorado. Relator: 22 

Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 23 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 24 

3b) Processo nº 21999/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Fernanda Hänsch 25 

Beuren, que trata de Inscrição no Edital PROEVEN 2016/1, para concorrer a auxílio para participação 26 

de docentes pesquisadores no exterior em eventos científicos, tecnológicos e artístico-culturais como 27 

congressos e similares. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e parecer, 28 

informando que o processo já tinha sido aprovado ad referendum pelo Presidente do Conselho de 29 

Centro, devido ao prazo para concorrer ao Edital. Colocado em votação, foi homologado pelo 30 

CONCEPLAN o ad referendum do Presidente ao processo. 31 

3c) Apreciação do ad referendum do Presidente à posse da nova Chefe e do novo Subchefe do 32 

Departamento de Sistemas de Informação, Professora Vivian Cremer Kalempa e Professor Leandro 33 

Corrêa Pykosz, respectivamente, nomeados pela Portaria Interna GDG/CEPLAN nº 092/2015, de 34 

29/10/2015. O Presidente explicou que a posse foi necessária para que o Departamento tivesse 35 

continuidade dos trabalhos, sendo que a eleição ocorreu no mesmo dia. Explicou ainda que devido 36 

aos feriados do mês de Outubro, o prazo regimental ficou reduzido para homologação pelo 37 

CONCEPLAN antes da posse de Chefe e Subchefe eleitos. Colocado em votação, foi homologado 38 

pelo CONCEPLAN o ad referendum do Presidente à Portaria de posse. 39 

04 – Comunicações Pessoais: O professor Luiz Cláudio Dalmolin informou que, em razão da 40 

eleição para a Chefia do Departamento de Sistemas de Informação, a Professora Vivian Cremer 41 

Kalempa, suplente eleita na sua chapa para o CONCEPLAN, fica impedida de exercer a suplência, 42 

por ocupar uma vaga nata junto ao Conselho. Informou ainda que a Plataforma de Pesquisa, que foi 43 

desenvolvida em parceria da Udesc com o Instituo Stela, ainda vai sofrer alterações, e que os 44 

professores devem continuar informando os problemas verificados para correções. Por se tratar de 45 

uma parceria, sem custo para a Udesc, os trabalhos demoram um pouco mais para ficarem prontos. 46 

O Professor Leandro Corrêa Pykosz falou sobre o SIGPROJ, Plataforma abandonada pelo MEC, usada 47 
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pela Udesc para cadastro de projetos de extensão. Disse que a Udesc está procurando um novo 48 

software para acompanhamento dos projetos de extensão da instituição.  O Professor Delcio Pereira 49 

disse que os exemplos anteriores mostram que ainda existem demandas não atendidas para 50 

renovação da avaliação institucional externa. Disse que busca-se integrar todas as ações de ensino, 51 

pesquisa e extensão para dialogar dentro do SIGA da Udesc. O Professor Delcio Pereira falou sobre 52 

a avaliação dos cursos do CEPLAN, cuja expectativa é de atingir nota 4 no exame do ENADE. Disse 53 

que haverá reconhecimento por avaliação externa em 2016, sendo que a própria Udesc passará por 54 

esta avaliação, destacando a importância dos relatórios das CSAs para as auditorias das Comissões 55 

de reconhecimento para credenciamento. O Presidente citou sua participação no primeiro dia dos 56 

JISUDESC, no dia 20 de Novembro de 2015, destacando que vai tentar convencer a Reitoria a voltar 57 

a realizar os Jogos em dias de sábado e domingo, para não atrapalhar as atividades dos Centros às 58 

sextas-feiras. Falou sobre sua participação no CILAMCE 2015, nos dias 21 a 24 de Novembro de 59 

2015, voltado para modelagem computacional para engenharia, onde apresentou trabalho e disse 60 

que retornou muito empolgado pela qualidade dos trabalhos apresentados no Congresso. O 61 

Presidente informou que em 2016 o CILAMCE vai ser realizado em Brasília, na primeira semana de 62 

novembro, contando com oito sessões de apresentação de trabalhos, concluindo com valiosa a 63 

contribuição de participar de um evento deste porte. O Presidente informou que não foi realizada 64 

licitação da obra nova do CEPLAN no dia 19 de Novembro, por ter sido suspenso o Edital devido a 65 

denúncia ao TCE. Disse que houve duas discrepâncias apontadas pelo Tribunal, que foram acatadas 66 

pela instituição e que falta anuência do TCE para relançar o certame, com as alterações.  Falou que 67 

a Reitoria propôs a entrega em mãos da resposta ao TCE e que provavelmente em janeiro poderá 68 

ser feio o credenciamento das empresas interessadas na Concorrência Pública para construção dos 69 

novos prédios do CEPLAN. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold esclareceu que quando um Edital é 70 

publicado, o mesmo é enviado para o TCE, que a princípio não tinha apontado nenhuma 71 

irregularidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, 72 

Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e 73 

aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento 74 

do Sul, vinte e cinco de Novembro de dois mil e quinze. 75 
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