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ATA Nº 106. Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 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 pela Profª. Renata Mendonça 4 
Rodrigues, Diretora Geral do CEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Dilmar 5 
Baretta, Daniel Iunes Raimann, Renata Tumelero, Édlamar Kátia Adamy, Carine 6 
Vendruscolo, Maria Luisa Appendino Nunes, Weber da Silva Robazza e Tiane Negri. 7 
Constatado o “quorum”, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos e 8 
declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão da ata enviada anteriormente por 9 
e-mail: Ata do dia 23.10.2013, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. Em 10 
expediente a Profª. Renata justificou a ausência dos Conselheiros: Lenita de Cássia Moura 11 
Stefani, Aleksandro Shaefer da Silva, Liziane Schittler, Mayra Teruya Eichemberg e Maria 12 
Luiza Bevilaqua Brum. Ainda em expediente, o Conselheiro Daniel Raimann solicitou a 13 
inclusão de pauta do processo CPA 18066/2013 referente a homologação do “Ad 14 
Referendum” da Profª. Renata da aprovação da solicitação de ampliação do valor da cota 15 
de viagem de estudos do Departamento de Enfermagem para mais R$ 10.000,00 (dez mil 16 
reais). A inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. A Profª. Renata 17 
solicitou ao Conselho autorização para a redistribuição do processo CPA 17890/2013 18 
referente a solicitação de abertura de processo seletivo para a disciplina de Educação 19 
Física do Departamento de Engenharia de Alimentos, tendo em vista a ausência da 20 
relatora e de seu suplente na reunião e o cumprimento do prazo do processo. O Conselho 21 
aprovou a redistribuição, sendo então designado a Consellheira Profª. Edlámar Kátia 22 
Adamy para relatar o processo na reunião. Nada mais havendo em expediente, deu-se 23 
início à ordem do dia: 1) Processo CPA: 16064/2013: Origem: Departamento de 24 
Zootecnia. Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: Aprovação do “Ad 25 
Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da Reedição de vagas para concurso 26 
público do Departamento de Zootecnia. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann (Diligenciado 27 
dia 23.10.2013). O relator apresentou foto favorável a aprovação do “Ad Referendum” da 28 
Direção Geral com relação a reedição das vagas de concurso nas áreas de Aquicultura e 29 
Estatística Aplicada à Zootecnia do Departamento de Zootecnia. Em discussão, o Prof. 30 
Daniel explicou que na reunião dos Diretores de Ensino foram aprovadas 2 (duas) vagas 31 
para o Departamento de Zootecnia e mais 2 (duas) vagas que o Centro de 32 
Agroveterinárias (CAV) vai poder transferir para o CEO (vagas de transferência). O Prof. 33 
Daniel comenta que a proposta da distribuição das vagas será apreciada na próxima 34 
reunião do CONSEPE. A Profª. Kátia comenta que o Prof. Délcio será o relator do 35 
CONSEPE. O Prof. Weber questiona se na reunião dos Diretores havia um representante 36 
do CAV. O Prof. Daniel respondeu que na reunião não tinha nenhum Diretor do CAV 37 
presente, mas que quanto a vaga de transferência do Prof. Flávio, sabe-se que o 38 
Departamento de Engenharia Ambiental já solicitou uma vaga que se enquadra no perfil 39 
do Prof. Flávio, no entanto, quanto a vaga de transferência do Prof. Dimas acredita ser 40 
mais complicada pois é uma espécie de departamento que está em extinção na UDESC. A 41 
Profª. Renata comenta que vai conversar com o Prof. Cleimon, Diretor do CAV, sobre o 42 
assunto, e informa que o que era de competência do CEO foi feito, que agora compete ao 43 
CAV decidir. O Prof. Daniel comenta que esse processo das vagas vai gerar bastante 44 
discussão no CONSEPE e possivelmente tenha pedido de vistas. Em votação, o voto do 45 
relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2) Processo CPA: 17124/2013:  46 
Origem: Departamento de Zootecnia; Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: 47 
Solicitação de abertura de processo seletivo para a vaga de Desenho Técnico e 48 
Construções Aplicados à Zootecnia. Relatora: Profª. Liziane Schittler. Na ausência da 49 
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relatora, o relato foi lido pela Presidente do CONCEO, o voto foi favorável a solicitação de 1 
processo seletivo para a vaga de Desenho Técnico e Construções aplicadas à Zootecnia. 2 
Em discussão, a Profª. Maria Luisa percebeu que a carga horária da solicitação estava 3 
equívocada e explicou que a carga horária correta são 7h (sete horas) semanais. Desse 4 
modo a Profª. Renata apresentou voto alternativo: Favorável a abertura da vaga do 5 
processo seletivo para as disciplinas de Desenho Técnico e Construções e Instalações 6 
Rurais com alteração da carga horária de 8h para 7h semanais. Em votação, o voto da 7 
relatora inicial do processo foi rejeitado por unanimidade. Em votação, o voto alternativo 8 
da Profª. Renata foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 3) Processo CPA: 9 
17122/2013: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de 10 
Zootecnia. Assunto: Solicitação de abertura de processo seletivo para a vaga de 11 
Histologia. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto favorável à 12 
aprovação do processo seletivo para a área de Histologia, com 8h (oito horas) atividade, 13 
do Departamento de Zootecnia. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em 14 
votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 4) Processo CPA: 15 
14235/2013: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de 16 
Zootecnia. Assunto: Discussão e Aprovação da Resolução que regulamenta a disciplina de 17 
vivência em agropecuária do Curso de Zootecnia do Centro de Educação Superior do 18 
Oeste. Relatora: Profa. Édlamar Kátia Adamy. A relatora diligenciou o processo para 19 
correções. 5) Processo CPA: 17370/2013: Origem: Departamento de Zootecnia. 20 
Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão e Aprovação da PTIs do 21 
Curso de Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste. Relatora: Profa. Carine 22 
Vendruscolo. A relatora apresentou voto favorável à aprovação dos Planos de Trabalho 23 
Individuais (PTIs) dos professores do Curso de Zootecnia do CEO. Em discussão, não 24 
houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade 25 
pelo Conselho. 6) Processo CPA: 17109/2013: Origem: Departamento de Engenharia de 26 
Alimentos. Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Discussão e 27 
Aprovação da PTIs do Curso de Engenharia de Alimentos do Centro de Educação 28 
Superior do Oeste. Relatora: Profa. Maria Luisa Appendino Nunes. A relatora apresentou 29 
voto favorável à aprovação dos Planos de Trabalho Individuais (PTIs) dos professores do  30 
Curso de Engenharia de Alimentos do CEO. Em discussão, não houve quem queira 31 
discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 7) 32 
Processo CPA: 17080/2013: Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: 33 
Departamento de Enfermagem. Assunto: Discussão e Aprovação da PTIs do Curso de 34 
Enfermagem do Centro de Educação Superior do Oeste. Relator: Prof. Weber da Silva 35 
Robazza. O relator apresentou voto favorável à aprovação dos Planos de Trabalho 36 
Individuais (PTIs) dos professores do Curso de Enfermagem do CEO. Em discussão, não 37 
houve quem queira discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade 38 
pelo Conselho. 8) Processo CPA: 17057/2013:  Origem: Departamento de Zootecnia. 39 
Interessado: Denise Nunes Araujo. Assunto: Discussão e Aprovação da viagem de 40 
estudos da disciplina Manejo da Fauna Silvestre em Agrossistema, para a cidade de Foz 41 
do Iguaçu – Paraná, com saída prevista para 5 de dezembro e retorno em 6 de dezembro 42 
de 2013. Relatora: Servidora Renata Tumelero. A relatora apresentou voto favorável à 43 
aprovação da viagem de estudos da disciplina Manejo da Fauna Silvestre em 44 
Agrossistema, para a cidade de Foz do Iguaçu – Paraná, com saída prevista para 5 de 45 
dezembro e retorno em 6 de dezembro de 2013. Em discussão, não houve quem queira 46 
discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 9) 47 
Processo CPA: 17890/2013: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. 48 
Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Solicitação de abertura 49 
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de processo seletivo para a disciplina de Educação Física do Departamento de 1 
Engenharia de Alimentos. Relatora: Profª. Édlamar Kátia Adamy. A relatora apresentou 2 
voto favorável à aprovação a abertura de vaga de processo seletivo para a disciplina de 3 
Educação Física do Departamento de Engenharia de Alimentos. Em discussão, não houve 4 
quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo 5 
Conselho. 10) Processo CPA: 17318/2013: Origem: Departamento de Enfermagem. 6 
Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: Solicitação de abertura de processo 7 
seletivo para as disciplinas de Biologia celular, Parasitologia I e II, Histologia, Genética 8 
Humana e Microbiologia e  Enfermagem no cuidado da saúde da mulher e ao recém-9 
nascido do Departamento de Enfermagem. Relatora: Profa. Mayra Teruya Eichemberg. Na 10 
ausência da relatora e de sua suplente, o voto foi lido pela Presidente do CONCEO, sendo 11 
favorável à aprovação de abertura de processo seletivo para as disciplinas de Biologia 12 
celular, Parasitologia I e II, Histologia, Genética Humana e Microbiologia e  Enfermagem 13 
no cuidado da saúde da mulher e ao recém-nascido do Departamento de Enfermagem. 14 
Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi 15 
aprovado por unanimidade pelo Conselho. 11) Processo CPA: 17800/2013: Origem: 16 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Liziane Schittler. Assunto: 17 
Solicitação de um mês de licença prêmio para o mês de fevereiro de 2014. Relator: Prof. 18 
Dilmar Baretta. O relator apresentou voto favorável à aprovação do pedido de licença 19 
prêmio da Profª. Liziane Schittler para gozo no mês de fevereiro de 2014. Em discussão, 20 
não houve quem queira discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 21 
unanimidade pelo Conselho. 12) Processo CPA: 18066/2013: Origem: Departamento de 22 
Enfermagem. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: Homologação do “Ad 23 
Referendum” da Profª. Renata da aprovação da solicitação de ampliação da cota de 24 
recursos destinadas às viagens de estudos do Departamento de Enfermagem. Relator: 25 
Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto favorável à aprovação do “Ad 26 
Referendum” da ampliação da cota de recursos para viagens de estudos do Departamento 27 
de Enfermagem para mais R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assuntos gerais e 28 
comunicações pessoais. A Profª. Kátia comentou que segundo o Prof. Gustavo o 29 
Regimento Geral da UDESC exige estabilidade para os representantes dos Conselhos 30 
Superiores. A Profª. Renata interrompe a fala da Profª. Kátia para comunicar que esse era 31 
o assunto que tinha em pauta para as comunicações pessoais. A Profª. Renata 32 
primeiramente comentou da dificuldade de encontrar servidores para participarem das 33 
comissões eleitorais do Centro, sugeriu que os departamentos elaborassem uma lista com 34 
os nomes dos professores que se disponbilizam trabalhar, em seguida a Profª. Renata 35 
declara que a Direção visualizou o erro no Edital Eleitoral 09/2013 onde não constou a 36 
exigência da estabilidade, requisito previsto no art. 276 do Regimento Geral da UDESC, e 37 
que agora pra cumprir o Regimento teria que abrir novo edital, citou sua preocupação com 38 
o não preenchimento das vagas do CEO nos Conselhos Superiores devido essa 39 
exigência, tendo em vista que o número de professores efetivos e estáveis do CEO são 40 
poucos. Após dicussões, o Conselho deliberou por enviar um ofício ao Presidente do 41 
CONSUNI sugerindo a alteração do art. 276 do Regimento Geral da UDESC, justificando 42 
que o Centro não tem número o suficiente de professores efetivos e estáveis para 43 
participar em todos os orgãos colegiados da Universidade acumulando com as atividades 44 
administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, além disso o Conselho entendeu que 45 
incluir os professores efetivos e não estáveis nos órgãos colegiados é uma forma de dar 46 
oportunidade para os novos docentes de forma democrática na Universidade. A 47 
Presidente do CONCEO comunicou que enviará ofício nesses termos e que como o 48 
processo é moroso irá relançar o Edital Eleitoral exigindo o requisito da estabilidade em 49 
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cumprimendo o Regimento Geral atual. A Profª. Renata informou que a Direção está 1 
programando um almoço para o dia 14.12 (sábado) de confraternização. Alguns 2 
conselheiros se manifestaram que o sábado é um dia complicado, que poderia ser um 3 
jantar durante a semana. A Presidente então sugeriu um ajantar no dia 12.12 que é uma 4 
quinta-feira e informou que irá verificar a possibilidade de agenda do local. A Profª. Renata 5 
solicitou aos Conselheiros se eles têm previsão de processos para pauta do CONCEO do 6 
dia 25.11. Os Conselheiros presentes se manifestaram que até o momento não tinham 7 
pauta. A Profª. Renata então informou que se não houver pauta irá cancelar a reunião do 8 
CONCEO do dia 25.11, esclarecendo que possivelmente a reunião do CONCEO do dia 9 
16.12 será adiantada para o dia 09.12 se houver demanda. Por fim, a Profª. Renata 10 
Mendonça Rodrigues agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da 11 
qual, eu, Marilha dos Santos, secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, 12 
votada e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros 13 
presentes à reunião em questão. Chapecó, aos onze dias do mês de novembro do ano de 14 
dois mil e treze. 15 


