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Quinta Reunião de 2016 
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA (120ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO DO CENTRO 

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

Aos trinta dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, na 1 

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

Extraordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 120 (5ª de 3 

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

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

Spitzner Grohskopf, Delcio Pereira, Fernanda Hänsch Beuren, Luiz Cláudio Dalmolin, Moacir Carlos 6 

Possan Júnior, Sandro Keine, além do acadêmico João Victor Nunes Góss. O Professor Nilson Ribeiro 7 

Modro, cumprimentando os conselheiros, declarou aberta a sessão. 8 

1) Aprovação da ata da reunião anterior: os conselheiros receberam por e-mail a ata da 9 

reunião ordinária anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação, sendo aprovada por 10 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 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 

03) Ordem do dia: 16 

3a) Processo nº 6157/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Departamento de 17 

Sistemas de Informação, que trata de Plano de Ocupação Docente do Departamento de sistemas de 18 

Informação para o Semestre 2016/2. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e 19 

parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi 20 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 21 

3b) Processo nº 6330/2016, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Alexandre Borges 22 

Fagundes, que trata de Proposta de Planilha de Ocupação Docente para 2016/2 – DTI/CEPLAN. 23 

Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e parecer “favorável à aprovação” do 24 

processo. Os conselheiros debateram as exigências do CREA e a posição do CNPQ sobre engenharia 25 

e segurança do trabalho, inclusive quanto aos professores substitutos, por não envolver prestação 26 

de serviço, apenas atividade de ensino. Colocado em discussão e em votação, o processo foi 27 

aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 28 

04 – Comunicações Pessoais: O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold falou sobre as reclamações 29 

que estão sendo feitas com os vigilantes, quanto a vandalismo no estacionamento (pneus sendo 30 

esvaziados). Destacou que os vigilantes atuam principalmente junto ao ambiente escolar. Falou 31 

sobre problemas de infiltração em sala que abriga laboratório de informática no Ceplan Centenário, 32 

sendo que já solicitou providências à CEPO e mandou interditar a sala, por conta de calha com saída 33 

subdimensionada na obra da reforma, a qual está causando o problema. O Professor Luiz Cáudio 34 

Dalmolin informou que os projetos do Edital PIPES, que dão direito a bolsas de iniciação científica, 35 

estão sendo avaliados por avaliadores ad-hoc, sendo que falta apenas a aprovação de um, os 36 

demais já foram aprovados e contam com as respectivas bolsas. O Professor Delcio Pereira lembrou 37 

que o Vestibular de Inverno iria ocorrer no dia 05 de Junho, (domingo) no Colégio São Bento. Falou 38 

sobre a publicação de Instruções Normativas, no dia 31 de Maio, visando medidas de austeridade da 39 

Udesc, quanto a novos pedidos de afastamento, congelados até 2017, bem como, a não 40 

implantação de novos programas de Mestrado que tenham impacto financeiro, até o final de 2017. 41 

Disse que será vedado qualquer incremento de horas adicionais nos cronogramas de graduação, 42 

bem como o desdobramento de turmas para aulas práticas e estudo dirigido que não estejam 43 

contemplados no Plano Político Pedagógico dos cursos. O Presidente informou que a empresa 44 

Sganzela entregou a documentação de segurança no prazo estabelecido e que o evento de 45 

lançamento da pedra fundamental e a assinatura da ordem de serviço para início das obra dos 46 

prédios novos ocorrerá nos próximos dias. A partir disso, começa a contar o prazo de 18 a 24 meses 47 
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para conclusão das obras. Após a reunião extraordinária do dia 16 de Maio, o Presidente afirmou 48 

que fez a entrega do projeto do Curso de Mestrado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 49 

para iniciar os trâmites nos Conselhos Superiores da Udesc. Sendo o curso apresentado sem 50 

impacto financeiro, mantendo a ocupação docente na graduação, espera um fluxo tranquilo, sem 51 

maiores problemas nos Conselhos Superiores. O Presidente comentou que o pedido de 52 

reconsideração da Reitoria à decisão do CONSUNI sobre o VRV foi colocado em discussão na 53 

reunião do dia 24 de Maio e houve pedido de vistas, retornando à discussão na próxima reunião do 54 

referido Conselho. Lembrou aos conselheiros do Congresso INOVA em Outubro, para que os 55 

professores orientadores incentivem os alunos que tiverem interesse a enviarem os seus trabalhos. 56 

O Professor Sandro Keine sugeriu que, quando a situação financeira da universidade melhorar, que 57 

seja solicitado chamar um técnico em segurança do trabalho, para dar suporte ao Centro durante o 58 

período de obras. O Presidente informou que, a chamada de qualquer técnico aprovado em 59 

concurso público, está congelada por causa do contingenciamento de recursos do Governo do 60 

Estado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista 61 

Spitzner Grohskopf, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e 62 

aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento 63 

do Sul, trinta de Maio de dois mil e dezesseis. 64 
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