
 1 

Décima Reunião de 2014 
ATA DA CENTÉSIMA (100ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO DE 

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

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala da 8ª fase do Curso EPM – Centenário - Campus I, reuniu-se Ordinariamente o 2 

Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 100 (10ª de 2014), sob a 3 

presidência do Professor Agnaldo Vanderlei Arnold, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram presentes os 4 

seguintes conselheiros: Carlos Roberto Werlich, Cristiano da Silva, Flávio Marcello Strelow, Iramar 5 

Baptistella do Nascimento, Irineu Weihermann, Mário Ezequiel Augusto, Nilson Ribeiro Modro, 6 

Raquel Fleig e Sandro Keine, bem como, a acadêmica Débora Lisandra Baum. O Professor Agnaldo 7 

Vanderlei Arnold, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

01 – Expedientes: 9 

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

Charles Costi, por motivos profissionais; Delcio Pereira, por viagem a Florianópolis e Altair Carlos da 11 

Cruz, por viagem a São Paulo, para participar com projeto da 11ª Maratona de Eficiência Energética. 12 

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

reunião anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 14 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 15 

2) Relato em Bloco:  16 

2a) O Professor Nilson Ribeiro Modro solicitou relatar em bloco os Processos  nºs 19988/2014, 17 

e 19376/2014, por se tratarem de assuntos semelhantes: Relatório Semestral de Atividades de 18 

Doutoramento. O relato em bloco solicitado foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 19 

03 - Ordem do dia: 20 

3a) Processo nº 19528/2014, Origem: CEPLAN – SECEG, Interessado: Luiz Felipe Gonçalves, 21 

que trata de solicitação de recurso ao pedido de transferência externa (CPA 18472/2014). Relator: 22 

Flávio Marcello Strelow. O relator apresentou análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. 23 

Os conselheiros debateram as condições para a transferência solicitada. O Professor Sandro Keine, 24 

Chefe do Departamento de Tecnologia Industrial e relator do processo no Colegiado do 25 

Departamento, manteve seu voto original, contrário à aprovação do projeto. Após a votação, o 26 

parecer do relator foi aprovado por maioria pelo CONCEPLAN.  27 

3b) Processo nº 19988/2014, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Fábio Fernando Kobs, que 28 

trata de Relatório Semestral de Desempenho referente afastamento para doutorado; Processo nº 29 

19376/2014, Origem: CEPLAN - TI, Interessado: Alexandre Borges Fagundes, que trata de 30 

Relatório Semestral de Atividades de Doutoramento (referente ao segundo semestre do ano de 31 

2014). Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator fez o relato em bloco, apresentando sua análise e 32 

parecer “favorável à aprovação” dos dois processos. Colocados em discussão e em votação, cada 33 

processo, individualmente, foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 34 

3c) Processo nº 20591/2014, Origem: CEPLAN - SI, Interessado: Departamento de Sistemas de 35 

Informação, que trata de solicitação de abertura de concurso público para docente. Relator: Iramar 36 

Baptistella do Nascimento. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 37 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 38 

CONCEPLAN. 39 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Nilson Ribeiro Modro informou que o Curso de Pós-40 

Graduação em ”Informática Aplicada” do CEPLAN, seguindo para o CONSUNI em Dezembro. 41 

Informou que foi aprovada cooperação entre a UDESC e a Universidade do Minho, de Portugal, para 42 

Doutorado na área de Educação. O Presidente disse que o Professor Mário Ezequiel Augusto foi feliz 43 

em montar uma comissão, com professores antigos e que trabalharam na transformação do Curso 44 

Tecnólogo em Bacharelado em Sistemas de Informação, visando garantir a demanda nos Conselhos 45 

Superiores para o próximo concurso público. O Professor Flávio Marcello Strelow, Diretor 46 

Administrativo, informou que: o motorista Hélio José Schlögl trouxe a nova van de Florianópolis, no 47 
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dia 27 de Novembro; o processo referente à obra dos prédios novos estava na PROJUR, para 48 

abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública; o Orçamento de custeio aprovado pela 49 

Reitoria foi reduzido para R$ 300 mil; parte dos equipamentos referentes à licitação da Reitoria para 50 

material de informática deverão chegar ao Centro ainda neste ano, para melhorar a infraestrutura 51 

de redes, bem como, está em fase de contratação de empresa que prestará serviços terceirizados 52 

como analista de suporte; a Reitoria fará padronização em todos os Centros a partir do trabalho da 53 

Comissão site survey do CEPLAN. Sobre a confraternização do dia 12 de Dezembro, solicitou que 54 

todos respondam ao e-mail, confirmando ou não sua presença, para apuração do número de 55 

pessoas que irão participar. O Professor Sandro Keine, Presidente da Subcomissão de Estágio 56 

Probatório do CEPLAN, comentou que dos dez professores atualmente em Estágio Probatório no 57 

Centro, um terminou este mês, ficando os demais para concluir a partir de 2015. O técnico 58 

universitário Cristiano da Silva, Prefeito de Campus, destacou que pretende realizar a reforma 59 

mexendo o menos possível nos equipamentos dos laboratórios, fazendo a remoção dos materiais 60 

para uma sala ao lado daquela que está sendo reformada. Solicitou que os coordenadores dos 61 

laboratórios fiquem atentos para a remoção quando necessário. O Presidente informou que a 62 

empreiteira contratará uma empresa para desmontar os móveis e solicitou que o engenheiro seja 63 

informado para contratar a empresa que produziu os móveis planejados, evitando-se prejuízos na 64 

desmontagem e remontagem destes. O Professor Flávio Marcello Strelow destacou que não é a 65 

primeira vez que um trabalho exitoso do CEPLAN serve como modelo para ações na Reitoria, tal 66 

como o contrato de out searching, que foi baseado no contrato do CEPLAN DE 2013. Informou 67 

ainda que está sendo feito o levantamento para cercar o campus, adotando-se uma solução caseira 68 

em 2015, com edital para compra de material de construção e aproveitamento dos servidores 69 

terceirizados para executar a obra. O Presidente parabenizou a Subcomissão de Estágio Probatório 70 

do CEPLAN pelo excelente trabalho realizado, tendo em vista a complexidade do mesmo, 71 

agradecendo os professores Sandro, Carlos e Antonio Carlos Tamanini. Agradeceu a presença do 72 

conselheiro externo Irineu Weiherman e lembrou a todos que a última reunião do ano será realizada 73 

no dia 15 de Dezembro. O Professor Carlos Roberto Werlich avisou a todos sobre o encerramento 74 

dos trabalhos da Empresa Júnior, com uma confraternização no Rancho do Mendonça no dia 30 de 75 

Novembro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por 76 

encerrada esta reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a 77 

presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. 78 

São Bento do Sul, vinte e oito dias de Novembro de dois mil e quatorze. 79 
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