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Sexta Reunião de 2015 
ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA (107ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO 

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

Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, 1 

na Sala dos Calouros do DSI – Ed. São José - Centro - Campus II, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 107 (6ª de 3 

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

presentes os seguintes conselheiros: Alexandre Borges Fagundes, Altair Carlos da Cruz, Cristiano da 5 

Silva, Delcio Pereira, Flávio Marcello Strelow, Iramar Baptistella do Nascimento, Mário Ezequiel 6 

Augusto, Nelcimar Ribeiro Modro, Oscar Khoiti Ueno, Raquel Fleig e o acadêmico Filipe Calandra 7 

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

sessão. 9 

1) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 10 

reunião extraordinária. 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 conselheiros Charles Costi 14 

e Irineu Weihermann, por motivos profissionais; Iramar Baptistella do Nascimento, por motivo de 15 

viagem. 16 

03) Ordem do dia: 17 

3a) Processo nº 7390/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Fábio Manoel Caliari, que 18 

trata de Solicitação de Afastamento para participar de evento organizado pela Udesc. Atividades do 19 

Núcleo Extensionista Rondon de 15 a 25 de Julho de 2015. Relator: Carlos Roberto Werlich. O 20 

suplente, Professor Oscar Khoiti Ueno, em razão da ausência do relator, fez a leitura do relato 21 

elaborado pelo mesmo. Apresentou a análise e o parecer do relator, “favorável à aprovação” do 22 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 23 

CONCEPLAN.  24 

3b) Processo nº 9143/2015, Origem: UDESC/CEPLAN/DPPG, Interessado: Nilson Ribeiro Modro, 25 

que trata de Afastamento  para participação em eventos técnico-científicos (conforme Resolução 26 

028/91-CONSUNI) para participar do CILAMCE 2015 – XXXVI Ibero-Latin American Congresso n 27 

Computacional Methods in Engineering no período de 22 a 25 de Novembro de 2015. Relatora: 28 

Raquel Fleig. A relatora apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo.  29 

Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  30 

04 – Comunicações Pessoais: O Presidente informou aos conselheiros que estavam encerrando 31 

seu mandato, que já haviam sido apresentadas chapas para concorrer às cinco vagas de 32 

representantes docentes junto ao Conselho de Centro. Agradeceu o empenho dos conselheiros que 33 

ajudaram a conseguir os candidatos, evidenciando a participação dos professores novos, que ainda 34 

não haviam feito parte do Conselho de Centro. Agradeceu o trabalho de todos ao longo dos últimos 35 

dois anos. Em seguida, anunciou que no próximo dia 1º de Julho, haveria uma Reunião 36 

Extraordinária do CONSUNI – Conselho Universitário, para apreciação de alterações solicitadas pelo 37 

Magnífico Reitor, Professor Antonio Heronaldo de Sousa, ao artigo 273 do Regimento Geral da 38 

UDESC, o qual estabelece prazo para os Centros criados a partir da publicação do Regimento, para 39 

alcançar o percentual mínimo de 50% de Doutores no quadro de professores efetivos. O Presidente 40 

explicou sua posição a respeito, em consideração aos servidores e aos acadêmicos do CEPLAN, 41 

tendo em vista que uma das punições previstas no Regimento seria a extinção ou a fusão do Centro 42 

com aquele que lhe deu origem, o CCT de Joinville. O Presidente protocolou uma DVS, com uma 43 

outra alternativa ao prazo inicialmente estipulado pelo Reitor: estender para mais quatro anos o 44 

prazo para os Centros chegarem ao mínimo de 50% de Doutores. Esta ideia, inicialmente, não 45 

contava com o apoio do relator do processo no CONSUNI, Professor Mayco Moraes Nunes, o qual 46 

havia se manifestado por manter o voto e que não acataria mudanças na sugestão inicial. O 47 
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Presidente informou ainda que a DVS alinhava-se com o proposto pelo Governo Federal para o PNE 48 

– Plano Nacional de Educação, que é de 35% de Doutores no ensino superior até 2021. O Professor 49 

Delcio Pereira manifestou-se dizendo que a DVS pedia alteração específica de um inciso da proposta 50 

do Reitor, acatando os demais itens. Afirmou que a proposta apresentava dois objetos em voga: 51 

prazo e percentual. Explicou a atual exigência do Regimento da Udesc, em seu artigo 54, o qual 52 

previa oito anos após a publicação do mesmo, para os Centros se adequarem. Segundo o 53 

conselheiro, a proposta feita pelo Reitor apresentava-se natimorta, nas atuais condições do CEPLAN. 54 

O Presidente solicitou aos demais conselheiros que divulgassem a Reunião Extraordinária do 55 

CONSUNI do dia 1º de Julho. Sugeriu que mais professores, técnicos e alunos viajassem a 56 

Florianópolis, para acompanhar a Reunião do CONSUNI, além dos conselheiros do Centro. Disse que 57 

quem quisesse participar, teria o aval do Diretor Geral para viajar, para participar e fazer pressão 58 

para que a demanda do CEPLAN obtivesse êxito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 59 

encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a 60 

presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. 61 

São Bento do Sul, vinte seis de Junho de dois mil e quinze. 62 
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