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 1 
ATA Nº 125. Ao primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze 2 
horas, no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, no Bairro 3 
Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro de 4 
Educação Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela Profª. Renata Mendonça 5 
Rodrigues, Presidente do CONCEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros:  6 
Dilmar Baretta, Weber da Silva Robazza, Elisangela Argenta Zanatta, Andreia Zilio Dinon, 7 
Julcemar Dias Kessler, Mayra Teruya Eichemberg, Aleksandro Schafer da Silva, Aniela 8 
Pinto Kempka, Alessandro Cazonatto Galvão, Samara Cristina Gobbi Adamczuk e 9 
Andreza Cason. Constatado quórum, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou 10 
a todos e declarou aberta a reunião. A Ata da reunião do dia vinte e nove de maio ficou 11 
para análise e assinatura na próxima reunião, do dia vinte nove de junho. Em expediente. 12 
O Professor Dilmar pediu a inclusão dos projetos de pesquisa para homologação. O 13 
pedido de inclusão foi aprovado. Nada mais havendo em expediente, deu-se início a 14 
ordem do dia pelo item 3.1 da pauta. 1) Processo SGPE 15490/2014:. Origem: CEO-ENF. 15 
Interessado: Prof. Gustavo Felippe da Silva. Assunto: Discussão e aprovação do pedido 16 
do Professor Gustavo Felippe da Silva de transferência de sua alocação do Centro de 17 
Educação Superior do Oeste – CEO para o Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV. O 18 
Relator inicial foi o Prof. Daniel Iunes Raimann. O processo ficou em diligência nas 19 
reuniões dos dias: 22.09.2014, 13.10.2014, 07.11.2014, 01.12.2014 e 23.02.2015. O 20 
processo foi redistribuído para o Professor Weber da Silva Robazza em 29.04.2015, 21 
devido a função assumida de novo Diretor de Ensino. Na reunião do dia 29.04.2015 o 22 
conselheiro Aleksandro Schafer da Silva pediu vistas do processo. Relator de vistas: Prof. 23 
Aleksandro Schafer da Silva. O voto do relator foi favorável ao pedido de transferência 24 
após o novo professor concursado tomar posse no Departamento de Enfermagem. Em 25 
discussão: O Prof. Julcemar questinou que a Pró-Reitoria ajusta uma vaga no Edital e isso 26 
condiciona o Centro a ser favorável a transferência. Que este é o caso do Edital aberto 27 
que prevê uma vaga para substituir o professor Gustavo, que esta situação é complicada 28 
para o Centro que perde um professor efetivo e estável e reiterou que é contrário aos 29 
pedidos de transferência. A Profª. Renata explicou que a decisão de aprovar ou não o 30 
pedido de transferência é de competência do Conselho de Centro. Que os primeiros 31 
pedidos foram atendidos, no entanto com o passar do tempo os conselheiros começaram 32 
a questionar e a negar os pedidos, e a condição de ter uma vaga foi justamente uma 33 
alternativa para dificultar os pedidos de transferência. Como exemplo os pedidos de 34 
transferência dos professores Dimas e Flavio, inicialmente foram barados porque haviam 35 
poucos concursos. O Prof. Dilmar parabenizou o relato do Prof. Aleksandro, e falou da 36 
polêmica que este assunto gera nas reuniões de departamento, que no início os pedidos 37 
eram aprovados sem questionamentos e que o Centro deve pensar no futuro do CEO. A 38 
Profª Renata explicou que o regimento da Universidade da autonômia para o Conselho de 39 
Centro discutir e estabelecer critérios para aprovar os pedidos de transferência, como 40 
exemplo deste caso que está em discussão, que é condicionar a transferência após a data 41 
da posse do novo professor. O Prof. Julcemar esclareceu que a sua posição foi favorável 42 
aos pedidos de transferência dos professores Dimas e Flávio, pois na época tinha iniciado 43 
no Departamento e não acompanhou as discussões, no entanto com o passar do tempo 44 
analisou melhor este assunto e é contrário aos pedidos de transferência porque o Centro 45 
sempre fica prejudicado por perder professor efetivo e estável. A Profª Aniela questionou 46 
porque a transferência do professor Gustavo foi aprovado pelo departamento. A Profª 47 
Elisangela explicou que o professor tem família em Lages, que tem dois filhos pequenos, 48 
que já ministra aulas nos cursos de Pós-Graduação do CAV, e que também participa das 49 
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atividades de pesquisa e extensão deste Centro. A Profª Aniela comentou sobre a 1 
especificidade de cada caso, que é importante o profissional ter interesse em ficar no CEO 2 
para desenvolver um bom trabalho. A Profª Renata falou também da dinâmica das 3 
discussões do Conselho de Centro, que é importante discutir o assunto e chegar há um 4 
consenso. Que existe um histórico que é possível consultar através das Atas os momentos 5 
em que as falas apareceram. A Profª Mayra reiteirou ainda que sempre foi contrária aos 6 
pedidos de transferência em qualquer hipótese. Em votação: o voto do relator foi aprovado 7 
por maioria. 2) Processo SGPE: 16617/2014. Origem: CEO – EA. Interessada: Profª Soeli 8 
Francisca Mazzini Monte Blanco. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de 9 
transferência de Centro do CEO para o CEAD. Relator: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. 10 
O voto do relator foi favorável ao pedido de transferência, após o novo professor 11 
concursado tomar posse no departamento de Engenharia de Alimentos. Em discussão: o 12 
processo ficou em diligência nas reuniões dos dias: 23.03.2015 e 29.04.2015 e os 13 
argumentos dos conselheiros são os mesmos do processo anterior, referente ao pedido de 14 
transferência do professor Gustavo. Em votação o voto do relator foi aprovado por maioria. 15 
3) Processo SGPE: 6145/2015. Origem: Tecnólogo em Moveleira. Interessado: Prof. 16 
Valdir Eduardo Olivo. Assunto: Discussão e aprovação da minuta de resolução de estágio 17 
obrigatório para o curso de Tecnologia em Produção Moveleira. Relatora: Profª Mayra 18 
Teruya Eichemberg. O voto da relatora foi favorável ao pedido de aprovação da minuta de 19 
resolução de estágio. Em discussão: A Profª Renata falou da importância das discussões 20 
sobre estágio no Centro e sobre a criação do Comitê de estágio de cada curso. Em 21 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 4) Processo SGPE: 6143/2015. 22 
Origem: Tecnólogo em Moveleira. Interessado: Prof. Valdir Eduardo Olivo. Assunto: 23 
Discussão e aprovação da abertura de processo seletivo para o curso de Tecnologia em 24 
Produção Moveleira para a área de Direito Internacional e Comercial. Relator: Prof. Weber 25 
Robazza. O voto do relator foi favorável ao pedido de abertura de processo seletivo. Em 26 
discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado 27 
por unanimidade. 5) Processo SGPE: 6293/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. 28 
Interessada: Profª Mayra Teruya Eichemberg. Assunto: Discussão e aprovação da 29 
solicitação de usufruto de licença prêmio para o período de treze a vinte e sete de julho de 30 
dois mil e quinze. Relatora: Profª Andréia Zilio Dinon. O voto da relatora foi favorável ao 31 
pedido usufruto de licença prêmio. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em 32 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 6) Processo SGPE: 6873/2015. 33 
Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. André Fernando Nascimento 34 
Gonçalves. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de credenciamento na 35 
disciplina de Alimentos e Alimentação dos Animais. Relator: Prof. Alessandro Cazonatto 36 
Galvão. O voto do relator foi favorável a aprovação da solicitação de credenciamento. Em 37 
discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado 38 
por unanimidade. 7) Processo SGPE: 6877/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. 39 
Interessada: Profª Jackeline Karsten Kirinus. Assunto: Discussão e aprovação da 40 
solicitação de credenciamento nas disciplinas de Genética aplicada à Zootecnia e 41 
Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Relator: Prof. Alessandro Cazonatto Galvão. O 42 
voto do relator foi favorável a aprovação da solicitação de credenciamento. Em discussão: 43 
não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 44 
unanimidade. 8) Processo SGPE: 5597/2015. Origem: Tecnólogo em Moveleira. 45 
Interessado: Prof. Everton Cézar Prado. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de 46 
credenciamento na disciplina de Eletrotécnica. Relator: Prof. Marcel Manente Boiago. O 47 
voto do relator foi favorável a aprovação da solicitação de credenciamento. Em discussão: 48 
não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 49 
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unanimidade. 9) Processo SGPE: 3764/2015. Origem: CEO. Interessado: CEO. Assunto: 1 
Discussão e homologação do processo Eleitoral 05/2015 para representantes do 2 
segmento discente para os departamentos de Enfermagem, Zootecnia e Engenharia de 3 
Alimentos e nos Conselhos Superiores CONSUNI e CONSEPE. Relatora: Técnica Ana 4 
Paula Fachinetto. O voto da relatora foi favorável a homologação do processo Eleitoral. As 5 
chapas eleitas foram as seguintes: para representantes do Conselho Universitário - 6 
CONSUNI foram os acadêmicos Jian Carlos Meurer e Andreza Cason. Para o CONSEPE 7 
os representantes Gian Ricardo Zuffo e Thais Cristina Hermes. E representantes no 8 
departamento de Zootecnia Guilherme Padilha dos Santos e Cleverson Pércio; Jéssica 9 
Bagio Kuczkowski e Georgia Cristina de Aguiar. E representantes no departamento de 10 
Enfermagem Lucas Soares dos Santos e Jean Wilian Bender. E representantes no 11 
departamento de Engenharia de Alimentos Josiele Figueiredo e Claudiomar Fagundes; 12 
Fabiomar Tecchio e Monick Weber. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em 13 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 10) Processo SGPE: 14 
8354/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de 15 
Zootecnia. Assunto: Discussão e aprovação dos Planos de Trabalho Individual dos 16 
docentes do curso de Zootecnia. Relator: Prof. Weber Robazza. O voto do relator foi 17 
favorável a aprovação dos Planos de Trabalho Individual. Em discussão: não houve quem 18 
quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 11) 19 
Processo SGPE: 7725/2015. Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: 20 
Departamento de Enfermagem. Assunto: Discussão e aprovação dos Planos de Trabalho 21 
Individual dos docentes do curso de Enfermagem. Relator: Prof. Weber Robazza. O voto 22 
do relator foi favorável a aprovação dos Planos de Trabalho Individual. Em discussão: não 23 
houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 24 
unanimidade. 12) Processo SGPE: 8266/2015. Origem: Departamento de Engenharia de 25 
Alimentos e Engenharia Química. Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos 26 
e Engenharia Química. Assunto: Discussão e aprovação dos Planos de Trabalho Individual 27 
dos docentes dos cursos de Engenharia de Alimentos e de Engenharia Química. Relator: 28 
Prof. Dilmar Baretta. O voto do relator foi favorável a aprovação dos Planos de Trabalho 29 
Individual. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator 30 
foi aprovado por unanimidade. 13) Assunto: homologação dos projetos de pesquisa. 31 
Relator: Prof. Dilmar Baretta. O voto do relator foi favorável a homologação dos projetos 32 
de pesquisa. Em discussão: O Prof. Dilmar esclareceu que o relato dos projetos de 33 
pesquisa nas reuniões do Conselho de Centro será feito pelo Presidente do Comitê de 34 
Pesquisa. Esclareceu que a gestão e inclusão de projetos de pesquisa é on line, através 35 
da Plataforma. O Prof. Aleksandro achou muito interessante a plataforma que é fácil 36 
submenter os projetos, que podem acompanhar os encaminhamentos via sistema, que 37 
agiliza o trabalho. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. A) 38 
Propriedades biológicas do solo em sistema ILP (Integração Lavoura-Pecuária). 39 
Interessado: Prof. Dilmar Baretta. B) Avaliação ecotoxicológica de solos submetidos à 40 
aplicação dejeto líquido de suínos. Interessado: Prof. Dilmar Baretta. C) Ocorrência de 41 
protozoários gastrointestinais em bezerros na microrregião de Chapecó, Santa Catarina, 42 
Brasil. Interessando: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. D) Ocorrência de anticorpos para 43 
toxoplasma gondii em ovinos na região Oeste de Santa Catarina, Brasil. Interessando: 44 
Prof. Aleksandro Schafer da Silva. E) Óleo essencial de eucalipto na forma nano-45 
estruturada: avaliação in vitro da ação acaricida, inseticida, repelente e efeitos sobre fauna 46 
edáfica. Interessando: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. f) Caracterização das 47 
instalações e avaliação de aspectos sanitários e de ambiência e bem-estar de vacas 48 
leiteiras estabuladas em sistemas Compost Barn no Oeste Catarinense. Interessada: Profª 49 
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Ana Luiza Bachmann Schogor. G) Caracterização nutricional, métodos de conservação e 1 
utilização da casca de banana in natura na nutrição de ruminantes. Interessada: Profª Ana 2 
Luiza Bachmann Schogor. H) Variáveis bioquímicas, hematológicas termorregulatórias e 3 
balanço de nitrogênio de suínos de 30kg de peso corporal, alimentados com diferentes 4 
níveis de proteína sob estresse de calor. Interessado: Prof. Diovani Paiano. I) A utilização 5 
das taxonomias de enfermagm NANDA I, NOC E NIC no cuidado ao idoso. Interessada: 6 
Profª Carla Agenta. J) Produção de bioetanol de primeira e segunda geração utilizando 7 
resíduos e subprodutos industriais. Interessada: Profª Aniela Pinto Kempka. K) 8 
Coagulantes naturais e a tecnologia de ultrassom no tratamento de efluentes industriais. 9 
Interessada: Profª Aniela Pinto Kempka. L) Estudos das propriedade físico-químicas, 10 
microbiológicas e sensoriais de caldo de cana liofilizado. Interessado: Prof. Gilmar de 11 
Almeida Gomes. M) Estudo da influência da adição de óleo essencial de orégano na ração 12 
de galinhas poedeoras sobre parâmetros produtivos, qualidade dos ovos e incidência de 13 
Samonella Enteritidis em ovos. Interessado: Prof.Weber da Silva Robazza. 14 
Comunicações pessoais: Com a palavra a Profª Renata que informou sobre a agenda da 15 
próxima reunião do Conselho de Centro que está marcada para o dia vinte e nove de 16 
Junho. E deixou marcada uma reunião extraordinária para o dia vinte e dois de junho para 17 
tratar do assunto do curso de Direito em Palmitos, para elaborar o texto do parecer para a 18 
próxima reunião do CONSUNI, do dia nove de julho. Informou sobre os trabalhos de 19 
reconhecimento do curso de Moveleira, nos dias vinte e cinco e vinte e seis e maio, que 20 
foram dois professores avaliadores que analisaram a documentação e o PPC do curso. 21 
Que todos trabalharam para um bom resultado na avaliação, tanto a Direção, quanto as 22 
Chefias dos Departamentos e os alunos, todos ficaram envolvidos para um bom resultado 23 
no parecer, que ainda vai passar pela análise de um Conselho, que provavelmente deve 24 
manter a nota de 3,23, numa escala onde a nota 5 é excelente. Falou ainda do Regimento 25 
Interno da Editora Universitária, que os represenantes indicados do Centro são os 26 
Professores Dilmar e Rosana, mas que o encaminhamento agora é de que o Conselho de 27 
Centro pode discutir e levar para os Departamentos para indicação de nomes, mas que os 28 
novos represenantes serão eleitos em reunião do Conselho de Centro. A Profª Renata 29 
também lembrou os conselheiros sobre a agenda do dia dezesseis de junho, onde a 30 
Comissão de revisão de alguns pontos do estatuto estarão apresentado os trabalhos sobre 31 
este assunto. Chamou a atenção dos Chefes para encaminhar as informações do seu 32 
departamento para a Direção montar os foldes para mandar para gráfica, para ter material 33 
de divulgação para os eventos FASC e EFAPI. Falou do evento Domingo na praça, que é 34 
mais uma oportunidade para apresentar o CEO à Comunidade. Em outubro a UDESC vai 35 
participar de um evento na praça, atividade que está agendada devido aos eventos de 36 
comemoração dos 50 anos da UDESC. Falou que os alunos vão participar dos jogos 37 
Internos da Universidade - JIUDESC no período de três a sete de junho, que neste ano 38 
foram organizadas atividades, palestras sobre cidadania, para diminuir as disputas entre 39 
os Centros. Por fim, a Profª. Renata agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 40 
a sessão, da qual, eu, Joana Maria de Moraes, secretária, lavro a presente ata que, após 41 
ser lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e por todos 42 
os conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, um de junho de dois mil e 43 
quinze. 44 


