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Décima Segunda Reunião de 2012 
ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (78ª) 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 Novembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala  1 

Sala B-105 do CEPLAN, Centenário, reuniu-se Ordinariamente o Conselho de Centro, em 2 

conformidade com a Convocação número 78 (12ª de 2012), sob a presidência do Professor Agnaldo 3 

Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:, Crista 4 

Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Eduardo Miguel Talmasky, Fábio Fernando Kobs, Iramar 5 

Baptistella do Nascimento, Leandro Correa Pykosz, Luiz Cláudio Dalmolin e Pio Campos Filho, além 6 

da acadêmica Denise Aparecida Wandersee Petersen. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, 7 

cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

01 – Expedientes: 9 

1a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 10 

Arlindo Costa, por estar em licença-saúde; Charles Costi e José Antonio Franzoni, por motivos 11 

profissionais.  12 

1b) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 13 

reunião anterior. Colocada em discussão e em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade pelo 14 

CONCEPLAN. 15 

1c) Posse dos novos representantes discentes: o Presidente fez a leitura da Portaria Interna 16 

GDG/CEPLAN  nº 070/2012, de 19/11/2012, que homologou as eleições para representantes 17 

discentes do CEPLAN junto aos Conselhos Superiores, aos Colegiados dos Departamentos e ao 18 

Conselho de Centro. Deu as boas vindas e declarou empossados as acadêmicas Denise Aparecida 19 

Wandersee Petersen, titular e Daniele Heinecke, suplente, para o mandato de 1 (hum) ano. 20 

1d) Relato em bloco: O Professor Delcio Pereira solicitou relatar em bloco os Processos nºs 21 

17708/2012, 18959/2012, 17920/2012, 17720/2012, 17698/2012, 18132/2012, 22 

17705/2012, 17700/2012, 18240/2012, 18679/2012, 18241/2012, 18689/2012, 23 

17977/2012, 18220/2012, 18004/2012, 18191/2012, 17733/2012 e 18170/2012, por 24 

se tratarem de assuntos semelhantes. O relato em bloco solicitado foi aprovado por unanimidade 25 

pelo CONCEPLAN. 26 

02) Ordem do dia:  27 

2a) Processo nº 17708/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Antonio Carlos Tamanini da 28 

Silva, que trata de Solicitação de Gratificação de Dedicação Integral; Processo nº 18959/2012, 29 

Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Chidambaram Chidambaram, que trata de Renovação de 30 

solicitação de GDI para 2013; Processo nº 17920/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: 31 

Fábio Manoel Caliari, que trata de solicitação de solicitação de Gratificação de Dedicação Integral do 32 

Professor Fábio Manoel Caliari; Processo nº 17720/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: 33 

Flávio Marcello Strelow, que trata de Gratificação de Dedicação Integral; Processo nº 34 

17698/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, que trata de Solicitação de 35 

Gratificação de Dedicação Integral, para o período de 01/01/2013 a 31/12/2013; Processo nº 36 

18132/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Mário Ezequiel Augusto, que trata de Renovação 37 

de solicitação de GDI para 2013; Processo nº 17705/2012, Origem: CEPLAN – SI, Interessada: 38 

Nelcimar Ribeiro Modro, que trata de Solicitação da renovação da Gratificação de Dedicação Integral 39 

da Profª Nelcimar Ribeiro  Modro; Processo nº 17700/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: 40 

Nilson Ribeiro Modro, que trata de Solicitaçãoda renovação da Gratificação de Dedicação Integral 41 

(GDI) do Prof. Nilson Ribeiro Modro; Processo nº 18240/2012, Origem: CEPLAN – TI, 42 

Interessado: Agnaldo Vanderlei Arnold, que trata de Requerimento de renovação da GDI do Prof. 43 

Agnaldo Vanderlei Arnold, no período de 01 de janeiro de 2013 a 31/12/2013; Processo nº 44 

18679/2012, Origem: CEPLAN - TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata de Requerimento de 45 

renovação da GDI do Prof. Arlindo Costa , no período de 01 de janeiro de 2013 a 31/12/2013; 46 

Processo nº 18241/2012, Origem: CEPLAN - TI, Interessado: Pio Campos Filho, que trata de 47 
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Requerimento de renovação da GDI do Prof. Pio Campos  Filho, no período de 01 de janeiro de 2013 48 

a 31/12/2013; Processo nº 18689/2012, Origem: CEPLAN - TI, Interessado: Oto Roberto 49 

Bormann, que trata de Requerimento de renovação da GDI do Prof. Oto Roberto Bormann, no 50 

período de 01 de janeiro de 2013 a 31/12/2013; Processo nº 17977/2012, Origem: CEPLAN - TI, 51 

Interessado: Carlos Roberto Werlich, que trata de Solicitação de Gratificação de Dedicação Integral; 52 

Processo nº 18220/2012, Origem: CEPLAN - TI, Interessada: Nadir Radoll Cordeiro, que trata de 53 

Requerimento de renovação da GDI da Profª Nadir Radoll Cordeiro, no período de 01 de janeiro de 54 

2013 a 31/12/2013; Processo nº 18004/2012, Origem: CEPLAN - TI, Interessado: Eduardo 55 

Miguel Talmasky, que trata de Solicitação de Concessão da Gratificação de Dedicação Integral, 56 

conforme Resolução nº 024/2009; Processo nº 18191/2012, Origem: CEPLAN - TI, Interessado: 57 

Sandro Keine, que trata de Solicitação de concessão da Gratificação de Dedicação Integral, nos 58 

termos da Resolução 024/2009 do CONSUNI; Processo nº 17733/2012, Origem: CEPLAN - TI, 59 

Interessada: Cleide Vieira, que trata de Solicitação de concessão de Gratificação de Dedicação 60 

Integral; Processo nº 18170/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Eduardo Gauche, que 61 

Requer Gratificação de Dedicação Integral – GDI de 01/01/2013 a 31/12/2013. Relator: Delcio 62 

Pereira. O relator fez o relato em bloco dos processos anteriores, por se tratarem de assuntos 63 

semelhantes. Apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” de todos os processos. 64 

Colocados em discussão e em votação, os processos foram votados individualmente e homologados 65 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 66 

2b) Processo nº 17750/2012, Origem: CEPLAN - TI, Interessado: Delcio Pereira, que trata de 67 

Requerimento de renovação da GDI do Prof. Delcio Pereira, no período de 01 de janeiro de 2013 a 68 

31/12/2013; Relator: Agnaldo Vanderlei Arnold. O relator apresentou sua análise e parecer 69 

“favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado 70 

por unanimidade pelo CONCEPLAN. 71 

2c) Processo nº 18063/2012, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Departamento de Sistemas de 72 

Informação, que trata de Proposta de Alteração Curricular do Curso de Bacharelado em Sistemas de 73 

Informação do CEPLAN/UDESC. Relator: Delcio Pereira. O Chefe do Departamento explicou a 74 

proposta anterior, diligenciada pela PROEN nos Conselhos Superiores, a qual havia sido aprovada no 75 

CONCEPLAN na reunião de 31/08/2012. Argumentou a diminuição de vagas de acordo com a evasão 76 

verificada, sendo que o projeto foi ajustado no NDE. O Professor Leandro Correa Pykosz manifestou-77 

se contrário à diminuição de vagas, argumentando as ações da UDESC junto à comunidade, por 78 

meio de projetos de extensão. Disse que foram verificados exemplos de alunos que entraram em 2ª 79 

ou 3ª chamada e que progrediram, chegando à graduação. Defende portanto, maior oferta de vagas 80 

no ingresso, e salas com número menor de alunos nas fases seguintes. Disse que nem os alunos 81 

nem a comunidade foram ouvidos, justificando sua posição coerente com o voto dado no 82 

Departamento. O relator argumentou que são oferecidas 45 vagas apenas na 1ª fase e que não há 83 

salas disponíveis por causa do espaço físico deficiente. O Professor Dalmolin justificou que foram 84 

incorporadas ao projeto as alterações solicitadas por alunos e professores, verificado o princípio da 85 

economicidade. O Professor Eduardo Miguel Talmasky demonstrou sua preocupação com a 86 

qualidade do ensino oferecido e que os cursos devem ser melhor qualificados. A acadêmica Denise 87 

Aparecida Wandersee Ptersen relatou que há excesso de alunos em sala, as quais não comportam o 88 

número de alunos das fases iniciais, destacando que só vê a redução de vagas com o positiva diante 89 

da melhora da qualidade. O relator mostrou-se preocupado com as Comissões de Avaliação, que 90 

estarão visitando a unidade em Fevereiro, as quais já detectaram necessidade de intervenções 91 

sérias quanto à infraestrutura atualmente oferecida aos acadêmicos. Disse que é intenção da PROEN 92 

flexibilizar as alterações nos cursos, de forma anual, de acordo com as avaliações dos próprios 93 

Colegiados dos Departamentos. Afirmou que os Colegiados possuem autonomia para sugerir 94 

alterações, de acordo com o conceito pedagógico e com a realidade vivenciada diariamente. O 95 

Professor Fábio Fernando Kobs avaliou que turmas grandes, em dias de prova, são de difícil 96 

controle, ocasionando distração e muitas desistências. O Presidente demonstrou sua preocupação 97 

com o índice de evasão dos dois cursos do CEPLAN. O Professor Eduardo Miguel Talmasky sugeriu a 98 
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indicação da figura de um ouvidor, para fazer a interface com os alunos e registrar suas demandas. 99 

O Presidente lembrou a figura do coordenador de curso que tinha essa prerrogativa, que não existe 100 

mais. Sugeriu que os Chefes de Departamento procurem fazer uma leitura em cada curso, para 101 

verificar os dados sobre evasão, porque considera que haverá questionamentos, tanto internos 102 

como externos. O relator sugeriu a criação de uma comissão dos NDEs para verificar a mudança do 103 

perfil dos alunos nos últimos anos. O Presidente registrou que o aumento do número de vagas (de 104 

40 para 45) para ingresso nos novos cursos, foi iniciativa do Magnífico Reitor da época, mas 105 

destacou que é preciso avaliar a qualidade dos atuais egressos, além de melhorar a infraestrutura 106 

deficiente, para que este quadro venha a mudar num futuro próximo e propiciar o aumento de 107 

vagas no futuro. Encerradas as discussões, o relator apresentou sua análise e parecer “favorável à 108 

aprovação” do processo. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade 109 

pelo CONCEPLAN. 110 

03 – Comunicações Pessoais: O chefe do Departamento de Sistemas de Informação, Professor 111 

Luiz Cláudio Dalmolin, informou que haverá bancas para apresentação dos Trabalhos de Conclusão 112 

de Curso (TCC) nos dias 28 e 29 de Novembro, com cinco possíveis formandos para o Curso de 113 

Bacharelado em Sistemas de Informação e o último aluno do extinto Curso de Tecnologia em 114 

Sistemas de Informação. O Professor Leandro Correa Pykosz informou o resultado da participação 115 

do CEPLAN nos JISUDESC, a qual foi menor em relação ao ano anterior. Ressaltou que é preciso 116 

incentivar a participação dos servidores para realizar a integração com os outros Centros. O 117 

Professor Delcio Pereira citou que a disciplina de Educação Física foi excluída do currículo pleno do 118 

DSI, mantida a oferta de forma programada como atividades complementares e para treinos para os 119 

Jogos da UDESC. Inclusive, haverá mudança no edital para contratação de professor de Educação 120 

Física em regime de trabalho, permanecendo a atividade como integração e camaradagem. O 121 

Professor Eduardo Miguel Talmasky ressaltou que a participação depende do incentivo do professor, 122 

destacando a importância da atividade física na vida do acadêmico e dos próprios servidores. O 123 

Professor Leandro Correa Pykosz informou que a PROEX já está sensibilizada com a extinção da 124 

disciplina de Educação Física. Igualmente a PROEN, conforme palavras do Professor Delcio Pereira. 125 

O Professor Eduardo Miguel Talmasky registrou a retirada de pauta do processo nº 13709/2012, da 126 

reunião do DTI, onde o mesmo é interessado, porque faltou reposição de aulas. O fato impediu-o de 127 

participar de um evento. Aproveitou para relatar a sua passagem pela UDESC, desde sua nomeação 128 

até o trabalho realizado no CEPLAN. O Presidente informou que o Diretor de Pesquisa e Pós-129 

Graduação, Nilson Ribeiro Modro, repassou-lhe a informação de que cada Centro da UDESC foi 130 

contemplado com cinco bolsas de pesquisa, com recursos do próprio Centro. O Presidente sugeriu 131 

diminuir para quatro bolsas, duas para cada Departamento. O Professor Pio Campos Filho informou 132 

o lançamento de Edital para iniciantes em pesquisa, para acrescentar mais oportunidades para os 133 

Centros que não tem curso stricto sensu. O Presidente repassou aos demais as informações 134 

referentes ao orçamento para 2013. Informou que a Reitoria estabeleceu os parâmetros, enviando o 135 

Relatório de Média Orçamentária 2013 para cada Centro, ficando o CEPLAN com alguns valores 136 

aquém do necessário para cobrir as demandas do próximo ano. Afirmou que enviou ofício ao Pró-137 

Reitor de Planejamento, com cópia para o Reitor, informando o equívoco, solicitando o incremento 138 

no Orçamento do CEPLAN em R$ 160 mil, para cobrir as despesas com vigilância e limpeza, dos 139 

quais não vai dispensar nenhum posto. Fez o comunicado para mostrar sua posição ao CONCEPLAN. 140 

Disse também que não há informações de cortes em outros Centros. O Professor Pio Campos Filho 141 

afirmou que está difícil a situação orçamentária nos outros Centros também. Disse que a perspectiva 142 

financeira do Estado é boa para o próximo ano e que a perspectiva orçamentária de 2012 também 143 

havia sido boa. Aproveitou para parabenizar os envolvidos pelo resultado altamente positivo da 144 

licitação das sete casas. 145 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta 146 

reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, 147 

após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Bento do Sul, 148 

vinte e seis de Novembro de dois mil e doze. 149 
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Agnaldo Vanderlei Arnold __________________________________________ 151 

Delcio Pereira ____________________________________________________ 152 

Eduardo Miguel Talmasky __________________________________________ 153 

Fábio Fernando Kobs______________________________________________ 154 

Iramar Baptistella do Nascimento ____________________________________ 155 

Leandro Correa Pykosz ____________________________________________ 156 

Luiz Cláudio Dalmolin _____________________________________________ 157 

Pio Campos Filho _________________________________________________ 158 

Crista Spitzner Grohskopf __________________________________________ 159 

Denise Aparecida Wandersee Petersen________________________________ 160 


