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Décima Reunião de 2016 
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA (125ª) 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 dezesseis, às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala da 4ª fase do Curso EPM – Casa 3 - Centenário – Campus I, nesta cidade, reuniu-2 

se Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 125 (10ª de 3 

2016), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alexandre Borges Fagundes, Crista Spitzner 5 

Grohskopf, Delcio Pereira, Fernanda Hänsch Beuren, Luiz Cláudio Dalmolin, Moacyr Carlos Possan 6 

Júnior, Sandro Keine e o acadêmico André Buch Morais. 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 as atas das 9 

reuniões (26/09/2016 e 27/10/2016). O Presidente colocou-as em discussão e em votação. As duas 10 

minutas de ata apresentadas foram aprovadas por unanimidade. 11 

2) Expedientes: 12 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 13 

Vivian Cremer Kalempa, por estar em licença-maternidade; Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, 14 

membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos profissionais.  15 

2b) Relato em bloco:  16 

O Professor Delcio Pereira solicitou fazer o Relato em Bloco dos Processos em pauta itens 3.01 e 17 

3.02, por se tratarem de assuntos semelhantes: Projetos de Ensino. A solicitação de Relato em 18 

Bloco foi aprovada por unanimidade pelo CONCEPLAN. 19 

03) Ordem do dia: 20 

3a) Processo nº 18768/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Luiz Cláudio Dalmolin, 21 

que trata de Projeto de Ensino de Graduação – Edital de Chamada Institucional nº 01/2016; 22 

Processo nº 18940/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Arlindo Costa, que trata de 23 

Submissão de Projeto de Ensino intitulado: “Atividades Experimentais no Laboratório de Biologia 24 

Aplicada à Engenharia. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou análise e parecer “favorável à 25 

homologação” dos dois processos citados anteriormente. Colocados em votação, os processos foram 26 

homologados por unanimidade pelo CONCEPLAN. 27 

3b) Processo nº 17728/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Delcio Pereira, que trata 28 

de afastamento para participação no XVIII EGEMA. Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator 29 

apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em 30 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 31 

04 – Comunicações Pessoais: O professor Sandro Keine comunicou que foi homologada a 32 

conclusão do período de Estágio Probatório da professora Edina Elisangela Zellmer Fietz Treml, pela 33 

Portaria nº 1364/2016, de 25/11/2016. Referiu-se à CIPA, da qual foi Presidente em gestão anterior, 34 

cujo mandato atual terminou em 1º de Novembro de 2016 e falou sobre as rotinas que exigem a 35 

presença e o acompanhamento de um técnico de Segurança do Trabalho. Falou também sobre o 36 

histórico de trabalhos realizados pela CIPA sob sua presidência e lamentou a saída do técnico 37 

universitário Cristiano da Silva, atual Prefeito de Campus. O professor Agnaldo Vanderlei Arnold 38 

informou que o servidor Cristiano da Silva foi aprovado em concurso público do IFSC, como 39 

professor e foi chamado a assumir sua vaga nos próximos dias. Os conselheiros discutiram a melhor 40 

forma de atender as demandas que eram atendidas pelo Prefeito de Campus e dos laboratórios. O 41 

professor Moacyr Carlos Possan Junior sugeriu dispor de bolsistas para atender as áreas dos 42 

laboratórios. O professor Alexandre lembrou que vários Centros estão pedindo mais técnicos devido 43 

às exonerações ocorridas, mas que atualmente não é possível contratar novos servidores na Udesc. 44 

O Presidente lembrou que em Chapecó (SC) há convênio entre a Prefeitura do município e o CAV, 45 

para atender as demandas de serviços especializados dos laboratórios do CAV. Sugeriu um Edital 46 

específico para contratação de técnico especializado para os laboratórios, cujas despesas correm na 47 
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rubrica de custeio. O Presidente citou os impactos da instalação do IFC em São Bento do Sul para as 48 

demandas da Udesc e informou que não haverá mais atividades do Estado no ensino médio na 49 

estrutura do CEDUP no Bairro Brasília. O professor Luiz Cláudio Dalmolin informou que foi divulgado 50 

o ranking de projetos do Edital PAP 2016 e que os quatro grupos de pesquisa do CEPLAN foram 51 

previamente selecionados para receber recursos para laboratórios vinculados aos projetos. Disse 52 

que este ano, o Edital conta com recursos da própria Udesc, mas que a parceria com a FAPESC foi 53 

mantida. O professor Delcio Pereira informou que o Vestibular de Verão foi realizado no último dia 54 

27 de Novembro, sem registro de ocorrências, mas que índice de abstenção foi maior devido à data 55 

coincidir com a segunda fase do Vestibular da UFPR. O Presidente comentou que esteve no 56 

Encontro do Governador com os representantes dos municípios da Amplanorte em Mafra, no último 57 

dia 25 de Novembro, e que foi informado de que não seria concedido o aumento do repasse do 58 

Governo do Estado para a Udesc (0,17% no duodécimo). Disse que a pedido da Reitoria, fez 59 

contato com os deputados estaduais presentes e que o assunto iria à votação no dia 29 de 60 

Novembro. Finalizando, convidou a todos para participarem da confraternização do dia 16 de 61 

Dezembro, cujo pagamento para reserva seria até o próximo dia 02 de Dezembro. Nada mais 62 

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, 63 

Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada 64 

por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, vinte e oito de 65 

Novembro de dois mil e dezesseis. 66 
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