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ATA Nº 137. Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze 1 
horas no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, no Bairro 2 
Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro de 3 
Educação Superior do Oeste – CONCEO, presidido pelo Presidente Pró-Tempore Prof. 4 
Marcel Manente Boiago, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Marilha Santos, 5 
Weber da Silva Robazza, Elisangela Argenta Zanatta, Andreia Zilio Dinon, Maria Luisa 6 
Appendino Nunes Zotti, Tania Maria Ascari, Samara Adamczuk e Sara Pícolli. Constatado 7 
o “quorum”, o presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião extraordinária. 8 
Passou-se então a ordem do dia: PROCESSO 1488/2016 Origem: Direção Geral. Assunto: 9 
Discussão e aprovação de edital eleitoral para Diretor Geral do Centro de Educação 10 
Superior do Oeste da UDESC. Mandato 2016 – 2020. Interessado: CEO. Relator: Prof. 11 
Marcel Manente Boiago. Com a palavra o relator escalerece fez a leitura do edital, que ele 12 
já passou por avaliação pela Procuradoria Jurícia, que o Edital está bem organizado, com 13 
datas bem claras. Questiona como são definidas as comissões eleitoirais. A secretária 14 
informa que a comissão é composta por cinco professores, um técnico administrativo e um 15 
acadêmico. Também é esclarecido que os estudantes de Palmitos terão sessão eleitoral 16 
em Pinhalzinho. O conselho decide sortear quais os departamentos terão dois professores 17 
na composição da comissão. O sorteio é realizado, sendo que o Departamento de 18 
Zootecnia ficará com um representante e os demais, departamento de Engenharia de 19 
Alimentos e Enfermagem, terão dois representantes na comissão. Os membros fazem 20 
suas indicações e fica assim constituída a comissão: Professora Lenita Moura Stefani, 21 
Professora Ivete Maroso Kreuzer, Professora Carine Vendruscolo, Professor Daniel Iunes 22 
Raimann, Professor Cleiton Vaz, Técnica Universitária Franciele Vivian e a Acadêmica 23 
Thais Hermes. A plenária entende que os Professores Daniel e Cleiton não devem presidir 24 
a comissão: o primeiro por já ter sido presidente da Eleição para Diretor Geral de 2012 e o 25 
segundo por ter tomado posse na UDESC há alguns dias. Fica decidido que a presidência 26 
da comissão eleitoral será exercida pela professora Lenita Moura Stefani, do 27 
departamento de Zootecnia. Sem mais discussão, o relator profere parecer favorável à 28 
aprovação do Edital 05/2016 e à composição da comissão eleitoral. O parecer do relator é 29 
aprovado por unanimidade. Em comunicações pessoais: Prof. Marcel informa que a 30 
Direção de Extensão, com a saída da Professora Kiciosan, será exercida pelo Professor 31 
Diego de Cordova Cucco, tendo em vista já estar fazendo parte da Comissão de Extensão. 32 
Na sequência a secretária reforça que o CEO está com vários editais eleitorais para vagas 33 
no Conceo e Conselhos Superiores em aberto, com inscrições abertas até o dia 03/03. A 34 
Conselheira Marilha reforça a fala, informando que a situação financeira da UDESC e que 35 
as medidas que serão adotadas para combater esta crise, serão discutidas nos Conselhos 36 
Superiores, então se faz muito necessária a presença do Centro para defender aquilo que 37 
acreditamos melhor pra UDESC. A Conselheira Maria Luisa questiona se há algum 38 
progresso no sentido de tornar as reuniões dos Conselhos transmitidas por vídeo 39 
conferência. A Conselheira Marilha informa que trata-se de uma prerrogativa regimental 40 
que este tipo de reunião seja presencial. Na sequência o Prof. Marcel expõe que na parte 41 
da manhã participou de uma vídeo conferência com a Reitoria e que nesta reunião foi 42 
discutido que se a UDESC aprovar aumento salarial de 7,5% o comprometimento do 43 
orçamento com a folha de pagamento iria para quase 84% e com isso não será 44 
encaminhado neste momento o pedido de aumento à Assembleia Legislativa. A Reitoria 45 
deverá solicitar apenas aumento no vale alimentação. A conselheira Marilha informa que 46 
após 11 de abril de 2016, somente os professores colaboradores que tem justificada sua 47 
permanência deverão seguir na UDESC, os demais serão desligados. Também informa 48 
que há uma Comissão trabalhando nas despesas de custeio da UDESC para otimizar os 49 
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gastos. A Professora Maria Luisa pondera sobre as disciplinas eletivas que não serão 1 
abertas para reduzir custos e entende que esta medida só irá postergar o problema, pois 2 
lá na frente as disciplinas precisarão ser oferecidas. A conselheira Elisangela informa que 3 
na Enfermagem são realizados rodízios de disciplinas e que são visitadas as salas de aula 4 
para orientar os alunos quanto ao cumprimento de carga horária. Por fim, o Presidente 5 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Vanessa 6 
Isabel de Marco Canton, secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, 7 
votada e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros 8 
presentes à reunião em questão. Chapecó, ao primeiro dia do mês de março do ano dois 9 
mil e dezesseis. 10 
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