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Sexta Reunião de 2018 
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA (141ª) 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 Julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala dos 1 

Calouros do DSI – prédio do CEDUP - Bairro Brasília - Campus II, nesta cidade, reuniu-se 2 

Ordinariamente o Conselho de Centro, em conformidade com a Convocação número 141 (6ª de 3 

2018), sob a presidência do Professor Nilson Ribeiro Modro, Diretor Geral do CEPLAN. Estiveram 4 

presentes os conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, Alex Luiz de Sousa, Alexandre Borges 5 

Fagundes, Delcio Pereira, Fábio Fernando Kobs, Jean Rodrigo Pscheidt, Luiz Cláudio Dalmolin, Mário 6 

Ezequiel Augusto, Moacyr Carlos Possan Júnior, Raquel Fleig, bem como, o acadêmico Deyvison 7 

Santos Souza. O Professor Nilson Ribeiro Modro, 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 anterior. O Presidente colocou-a em discussão e em votação. A minuta da ata apresentada 11 

foi aprovada por unanimidade. 12 

2) Expedientes: 13 

2a) Justificativas de ausência: O Presidente justificou a ausência dos seguintes conselheiros: 14 

Irineu Weihermann e Alessandro Huebl, membros externos e Charles Costi, do CREA, por motivos 15 

profissionais.  16 

03) Ordem do dia: 17 

3a) Processo nº 07655/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Moacyr Carlos Possan 18 

Júnior, que trata de Solicitação usufruto de Licença-Prêmio. Relator: Nilson Ribeiro Modro. O relator 19 

apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e 20 

em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 21 

3b) Processo nº 07628/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Iramar Baptisttela do 22 

Nascimento, que trata de Relatório Semestral de Atividades de Doutoramento 2018/1. Relator: Luiz 23 

Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e seu parecer “favorável à aprovação” do 24 

processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo 25 

CONCEPLAN. 26 

3c) Processo nº 07319/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SI, Interessado: Alexandre Veloso de 27 

Matos, que trata de Relatório de Desempenho Semestral – Afastamento para Doutorado (2018-1). 28 

Relator: Luiz Cláudio Dalmolin. O relator apresentou sua análise e seu parecer “favorável à 29 

aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo foi aprovado por 30 

unanimidade pelo CONCEPLAN. 31 

3d) Processo nº 07918/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessado: Delcio Pereira, que trata 32 

de Proposta de Projeto de Ensino intitulado “Desafio Hera Sul.” Relator: Nilson Ribeiro Modro. O 33 

relator apresentou sua análise e deu seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em 34 

discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 35 

3e) Processo nº 06396/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/TI, Interessada: Raquel Fleig, que trata 36 

de Credenciamento de Disciplinas. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise e deu 37 

seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em discussão e em votação, o processo 38 

foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN. 39 

3f) Processo nº 06378/2018, Origem: UDESC/CEPLAN/SECEG, Interessado: Adriano Mateus 40 

Pertusatti, que trata de Solicitação de dilatação de prazo para conclusão do curso de Bacharelado 41 

em Sistemas de Informação. Relator: Delcio Pereira. O relator apresentou sua análise, fazendo um 42 

breve histórico do caso, e deu seu parecer “favorável à aprovação” do processo. Colocado em 43 

discussão e em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo CONCEPLAN.  44 

04 – Comunicações Pessoais: o Presidente deu as boas-vindas a todos pelo retorno das 45 

atividades no Segundo Semestre. Aproveitou para estender o convite a todos os professores, 46 

servidores e acadêmicos, para a Aula Maga 2018/2, falando sobre a palestrante Dra. Lucia Helena 47 
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Galvão Maya, a qual falará sobre o tema “Ser ético é ser Humano?”, no próximo dia 08 de Agosto de 48 

2018, às 19h, no Centro Cultural. O Presidente manifestou-se também sobre o baixo número de 49 

ingressos de calouros via Vestibular de Inverno. Informou que a situação é geral, em todos os 50 

Centros da Udesc, o que pode ter sido justificado em parte pelo represamento de novos estudantes, 51 

pela implantação do 9º ano do Ensino Fundamental, o qual acresceu mais um ano aos que estariam, 52 

teoricamente, saindo do Ensino Médio neste ano de 2018. O Presidente fez a leitura da CI nº 165/18 53 

da Reitoria/CEPO em resposta à CI DAD/CEPLAN nº 015/18 em às CIs DG/CEPLAN nºs013/18 e 54 

022/18, todas enviadas ao Gabinete do Reitor, solicitando melhorias urgentes no acesso e no 55 

estacionamento do CEPLAN. O Presidente informou que já foram tomadas medidas pela Prefeitura 56 

de Campus, para criar algumas soluções paliativas para o estacionamento, com o material que o 57 

Centro possui à mão, conforme sugeriu a resposta da CEPO. O Presidente fez um resumo da 58 

situação da obra dos prédios novos: obra parada desde fevereiro de 2018, contendo erros em 59 

relação à fiscalização do contrato, com divergências entre o que foi efetivamente entregue e o que 60 

foi pago pela Udesc à empresa executora da obra; o TCE tinha feito uma vistoria, referindo o 61 

telhado mal executado ainda em final de 2017, contendo materiais diversos do memorial descritivo; 62 

houve uma reunião com engenheiros da CEPO e da empresa Sganzerla, para regularização das 63 

inconsistências; os pagamentos para a empresa estão suspensos desde fevereiro de 2018 e a Udesc 64 

só pretende retornar os pagamentos quando tudo estiver regularizado; a empresa, entretanto, alega 65 

que não recebeu e portanto, deixou de trabalhar na obra; não houve depósito do Seguro da obra ou 66 

do Cheque-Caução, previsto em contrato, sendo que o valor alegado pela empresa que não foi 67 

recebido é maior do que o valor apurado documentalmente pela Udesc. Tendo em vista o impasse 68 

gerado, o TCE sugeriu romper o contrato. Para tanto, o Presidente informou que o Reitor estaria 69 

agendando uma reunião no TCE para a próxima semana, havendo a possibilidade de se chamar o 70 

segundo ou terceiro colocado no certame (concorrência pública), para terminar a obra. Faltam ser 71 

pagos cerca de cinco milhões de reais. Existem retificações a ser feitas, partes da obra que devem 72 

ser desmanchadas e refeitas, a partir de um laudo de infraestrutura de engenharia. Com o 73 

rompimento do contrato, a empresa deve judicializar a cobrança dos valores que alega ter a 74 

receber. Pelo volume de recursos ainda a pagar, deve ser lançado novo processo licitatório, já com 75 

os ajustes que devem ser feitos, com um recálculo do valor num novo Edital. Ainda, no decorrer da 76 

semana, o presidente deveria se reunir com o secretário executivo da ADR de Mafra, visando 77 

prorrogar o contrato de uso do CEDUP por mais um ano, até o final de 2019. O Presidente convidou 78 

a todos para a Cerimônia de Outorga de Grau do semestre 2018/1, a ser realizada no próximo dia 79 

25 de Agosto, às 18h, no Centro Cultural. O Professor Agnaldo Vanderlei Arnold justificou sua 80 

chegada tardia à reunião, devido às providências que teve de tomar por causa da ação de vândalos 81 

que romperam a tubulação de água do CEPLAN, no último final de semana. Argumentou que já é a 82 

segunda vez que esta ação acontece, de modo que teria de apresentar um Boletim de Ocorrência ao 83 

SAMAE, para evitar a cobrança do volume de água que vazou. O Professor Mário Ezequiel Augusto 84 

alertou a todos sobre a campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite, cujos 85 

índices vacinais estão em queda nos últimos anos no Brasil, com a possibilidade de surgimento de 86 

epidemias. Sugeriu a todos que participassem da ação durante o mês de Agosto. Nada mais 87 

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Crista Spitzner Grohskopf, 88 

Secretária dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada 89 

por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho. São Bento do Sul, trinta de Julho 90 

de dois mil e dezoito. 91 
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