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ATA Nº 095. Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às quatorze 1 
horas, no Prédio da Adminsitração, localizado na Rua Benjamin Constant, n. 84E, Centro, 2 
na cidade de Chapecó-SC, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro de Educação 3 
Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela Profª. Renata Mendonça Rodrigues, 4 
Diretora Geral do CEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Vanessa Isabel de 5 
Marco Canton, Lucíola Bagatini, Carine Vendruscolo, Edlámar Kátia Adamy, Diego de 6 
Córdova Cucco, Aniela Pinto Kempka, Diovani Paiano, Gilmar de Almeida Gomes, Ricardo 7 
Dutra Germani e Lucimara Priscila Bublitz. A Conselheira Rosana Amora Ascari justificou 8 
ausência na reunião. Constatado o “quorum”, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues 9 
cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão da ata 10 
enviada anteriormente por e-mail: Ata do dia 22.10.2012, foi aprovada pela maioria dos 11 
votos dos Conselheiros, com abstenção do Prof. Diovani e da Conselheira Vanessa por 12 
não estarem presentes naquela reunião. Em expediente, o Prof. Gilmar solicitou a inversão 13 
de pauta para votar por primeiro os Processos CPA 14734/2012 e CPA 16720/2012. Em 14 
votação, o Conselho aprovou a inversão de pauta. A conselheira Vanessa solicitou a 15 
retirada de pauta do item 3.15 (Discussão da Alocação do Orçamento do CEO do ano de 16 
2013) que será informado nas Comunicações Pessoais. A Professora Lucíola solicitou a 17 
inclusão dos seguintes processos na pauta: Processo CPA 18645/2012. Interessado: 18 
Departamento de Enfermagem. Assunto: Solicitação de Abertura de Processo Seletivo 19 
para a área de Enfermagem em Saúde Comunitária I e II; Processo CPA 18129/2012. 20 
Interessado: Profª. Denise Nunes Araujo. Assunto: Pedido de Credenciamento das 21 
disciplinas de Matemática Aplicada a Zootecnia, Estatítisca Básica e Técnicas 22 
Experimentais Aplicadas a Zootecnia; Processo CPA 18306/2012. Interessado: Alexandre 23 
Moroni. Assunto: Pedido de Credenciamento na disciplina de Construções e Instalações 24 
Rurais (6CIRU). As inclusões de pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. 25 
Nada mais havendo em expediente. Deu-se início à ordem do dia: 1) Processo CPA 26 
14734/2012: Origem: Departamento de Enfermagem do CEO. Interessado: Departamento 27 
de Enfermagem do CEO. Assunto: Aprovação do Projeto de Doutorado Interinstitucional – 28 
DINTER entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Universidade do 29 
Estado de Santa Catarina – UDESC. Relatora: Profª. Aniela Pinto Kempka. (Vistas do Prof. 30 
Gilmar de Almeida Gomes). O Prof. Gilmar leu seu relato de vistas no processo onde 31 
elenca alguns requisitos para aprovação: a inclusão de professores da casa no projeto do 32 
DINTER; a inclusão no DINTER somente de professores efetivos da UDESC; a aplicação 33 
das normas de afastamento para capacitação dos professores da UDESC, principalmente 34 
quanto a permanência no quadro de pessoal permanente da UDESC por um período de 35 
tempo não inferior a duas vezes do tempo de afastamento para capacitação concedido. O 36 
Prof. Diego questiona quanto a questão orçamentária que não consta no relato de vistas 37 
do Prof. Gilmar. A Profª. Renata informa que foi enviado cópia do Projeto do DINTER a 38 
Reitoria, e que em resposta recebeu um ofício do Reitor da UDESC, Prof. Antônio 39 
Heronaldo de Souza, o qual afirma que entende o pleito do DINTER e que não medirá 40 
esforços para a realização do mesmo, buscando recursos externos e do próprio orçamento 41 
da UDESC. A Profª. Renata informou ainda que já está marcado a reunião do dia 12 de 42 
dezembro que virá o Pró-Reitor de Administração da UDESC e o Vice-Reitor da UDESC 43 
para discutir também a questão orçamentária junto com a UFRGS e a CAPES. O Prof. 44 
Gilmar comentou que o Ofício enviado pelo Reitor não afirma que a Reitoria vai custear o 45 
DINTER. A Profª. Kátia discordou, segundo ela está claro no ofício que a Reitoria se 46 
comprometeu em buscar recursos externos e da própria instituição para custear o 47 
DINTER. A Profª Aniela se manifestou que o Conselho deve analisar o processo pelo 48 
mérito e não pelo orçamento, pois se o Conselho decidir analisar pelo orçamento o 49 
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processo somente poderia ser avaliado depois da reunião do dia 12 de dezembro. A Profª. 1 
Renata apresentou ao Conselho a Profª. Letícia de Lima Trindade, que está coordenando 2 
o DINTER, para realizar uma breve apresentação do projeto. Com a palavra a Profª. 3 
Letícia passou uma diversas informações ao Conselho de todo o histórico de negociação 4 
do DINTER, afirmou que as negociações começaram e que em contato com o Pró-Reitor 5 
de Ensino e Reitoria deram apoio a Enfermagem para que realizasse esse estudo. Após 6 
estudo foi apresentando a UDESC duas propostas de DINTER uma da UFRGS e outra da 7 
UFSC e que o Departamento deliberou pela escolha da UFRGS. Informou que naquela 8 
época a Reitoria aconselhou o Departamento a dar segmento as negociações, chegando o 9 
projeto a ser aprovado na CAPES. A Profª. Letícia informou que com esse DINTER os 10 
professores que realizarem a capacitação ficarão na UDESC com 12h (doze horas) de 11 
ensino. Informou que o orçamento previsto de R$ 800.000,00 (oitocentro mil reais) serão 12 
diluídos em 4 (quatro) anos para o pagamento. O Prof. Gilmar afirmou que tem convicção 13 
de que o orçamento para o DINTER será retirado do Centro. A Profª. Aniela falou que esse 14 
comprometimento da Reitoria é uma forma de segurança para o Centro e para o próprio 15 
departamento, e pediu para a Profª. Letícia esclarecer se ainda pode ou não incluir 16 
professores da casa no projeto do DINTER. A Profª. Letícia informou que já existe no 17 
projeto 4 (quatro) professores da casa e que os professores da UFRGS afirmaram que 18 
estão à disposição para aqueles professores que quiserem auxiliar no DINTER. O Prof. 19 
Diego comentou que esse projeto nunca deveria ser enviado para a CAPES sem a 20 
discussão e aprovação do Conselho. O Prof. Diovani comentou que preocupa-se que 21 
todos os professores que farão o DINTER terão a mesma formação. A Profª. Aniela voltou 22 
a comentar que quanto a questão do mérito da qualidade do curso o departamento que é 23 
interessado já analisou, não cabendo ao Conselho discutir. Após discussões, a relatora 24 
Profª. Aniela Pinto Kempka apresentou parecer favorável a aprovação do processo, 25 
incluindo as sugestões do parecer de vistas do Prof. Gilmar. Em votação, o parecer da 26 
relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2) Processo CPA 16720/2012: 27 
Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Departamento de 28 
Engenharia de Alimentos. Assunto: Aprovação de abertura de processo seletivo para as 29 
disciplinas de Fundamentos de Física, Cálculo Integral A; Física Experimental A; 30 
Introdução a Engenharia de Alimentos e Análise de Alimentos, bem como as bancas do 31 
Departamento de Engenharia de Alimentos para o semestre de 2013/1. Relatora: Profª. 32 
Edlámar Kátia Adamy. A relatora apresentou voto favorável a aprovação, desde que seja 33 
incluido nas vagas no mínimo especialização. Em discussão, o Prof. Gilmar informou que 34 
provavelmente houve um erro de digitação. Em votação, o processo foi aprovado por 35 
unanimidade pelo Conselho. 3) Origem: Direção Geral do CEO. Interessado: Centro de 36 
Educação Superior do Oeste – CEO. Assunto: Indicação da Comissão Interdepartamental 37 
comporta, por no mínimo, 3 (três) docentes efetivos, para análise e avaliação dos 38 
processos de requisição da Gratificação de Dedicação Integral, conforme Resolução 39 
024/2009 do CONSUNI. Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues. Em discussão, a 40 
Profª. Renata sugeriu que cada Chefe de Departamento indicasse um docente do seu 41 
departamento para compor a comissão. O Prof. Gilmar indicou o Professor Rosemario 42 
Barichello, o Prof. Diego indicou o Professor Flávio Simioni e a Profª. Edlámar Kátia 43 
indicou o Prof. Gustavo Felippe. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, a 44 
indicação dos professores foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. 4) Processo 45 
CPA 10192/2012: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: 46 
Claudia Winckler. Assunto: Acadêmica Claudia Winckler solicita dilatação do prazo de 47 
conclusão do Curso de Engenharia de Alimentos em mais dois anos. Relator: Diovani 48 
Paiano. (Processo retirado de pauta em 22.10.2012). O relator diante da instrução técnica 49 
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da Direção de Ensino e da aprovação no Departamento de Engenharia de Alimentos 1 
apresentou voto favorável a dilatação do prazo de conclusão do curso de Engenharia de 2 
Alimentos em mais dois anos e meio para a acadêmica Claudia Winckler. Em discussão, o 3 
Prof. Gilmar informou que se ela tem direito, tem que liberar dentro das normas da 4 
UDESC. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimiadade pelo Conselho. 5) 5 
Processo CPA 17446/2012. Interessado: Turma de Formandos 2013/2 do Curso de 6 
Engenharia de Alimentos. Assunto: Os acadêmicos da turma de formandos 2013/2 do 7 
curso de Engenharia de Alimentos do CEO solicita alteração data de formatura para o dia 8 
21 de dezembro de 2013. Relator: Diovani Paiano. O relator diligenciou o processo em 9 
virtude que ainda não temos o calendário acadêmico do ano de 2013 aprovado. 6) 10 
Processo CPA 12404/2012: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: 11 
Departamento de Zootecnia. Assunto: Alteração da Resolução de Estágios do Curso de 12 
Zootecnia do CEO. Relatora: Profª. Carine Vendruscolo. A relatora apresentou voto 13 
favorável as alterações da resolução de estágios do curso de Zootecnia. Em discussão, 14 
não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por 15 
unaminidade pelo Conselho. 7) Processo CPA 16614/2012. Origem: Departamento de 16 
Zootecnia. Interessado: Edir Oliveira da Fonseca. Assunto: Discussão e aprovação do 17 
Pedido de Licença Prêmio do Professor Edir Oliveira da Fonseca para gozar 1/3 (30 dias) 18 
de Licença Prêmio no período entre 02/02/2013 a 04/03/2013. Relatora: Profª. Edlámar 19 
Kátia Adamy. A relatora apresentou parecer favorável ao pedido de licença prêmio do 20 
Professor Edir Oliveira da Fonseca. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em 21 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 8) Processo 22 
CPA 15946/2012. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Profª. Maria Luiza 23 
Appendino Nunes. Assunto: Solicitação de Concessão de Licença Prêmio. Relatora: Profª. 24 
Aniela Pinto Kempka. A relatora apresentou voto favorável a concessão de licença prêmio 25 
para a Profª. Maria Luiza Appendino Nunes no período de 01/02/2013 a 30/04/2013, desde 26 
que tenha a autorização do setor de Recursos Humanos do CEO. Em discussão, não 27 
houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade 28 
pelo Conselho. 9) Processo CPA 17116/2012. Origem: Departamento de Zootecnia. 29 
Interessado: Prof. Carlos Eduardo Oltramari. Assunto: Discussão e aprovação do pedido 30 
de credenciamento do Prof. Carlos Eduardo Oltramari na disciplina de Bioclimatologia e 31 
Ambiência em Zootecnia. Relatora: Lucíola Bagatini. A relatora apresentou voto favorável 32 
ao credenciamento do Prof. Carlos Eduardo Oltramari nas referidas disciplinas. Em 33 
discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado 34 
por unanimidade pelo Conselho. 10) Processo CPA 15610/2012: Origem: Departamento 35 
de Zootecnia. Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão e Aprovação 36 
dos Planos de Trabalho (PTIs) dos Professores do Curso de Zootecnia 2013/1. Relatora: 37 
Profª. Edlámar Kátia Adamy. A relatora apresentou voto favorável a aprovação dos Planos 38 
de Trabalhos Individuais (PTIs) dos Professores do Curso de Zootecnia. Em discussão, 39 
não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por 40 
unanimidade pelo Conselho. 11) Processo CPA 15758/2012: Origem: Departamento de 41 
Enfermagem. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: Discussão e 42 
aprovação dos Planos de Trabalhos Individuais (PTIs) dos Professores do Curso de 43 
Enfermagem 2013/1. Relatora: Profª. Edlámar Kátia Adamy. A relatora apresentou voto 44 
favorável a aprovação dos Planos de Trabalhos Individuais (PTIs) dos Professores do 45 
Curso de Enfermagem 2013/1. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em 46 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 12) Processo 47 
CPA 17035/2012. Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: 48 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Alterações na Resolução de 49 
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Estágios do Curso de Engenharia de Alimentos do CEO/UDESC. Relatora: Profª. Rosana 1 
Amora Ascari. A relatora apresentou voto favorável a aprovação das alterações da 2 
resolução de estágio do curso de Engenharia de Alimentos. Em discussão, não houve 3 
quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo 4 
Conselho. 13) Processo 16336/2012. Origem: Departamento de Enfermagem. 5 
Interessado: Arnildo Korb. Assunto: Solicitação de Prorrogação de Afastamento de 6 
Capacitação Docente. Relator: Prof. Diovani Paiano. O relator apresentou voto favorável a 7 
aprovação da solicitação de Prorrogação de Afastamento de Capacitação do Prof. Arnildo 8 
Korb tendo em vista que a justificativa está bem fundamentada e o processo já foi 9 
aprovado no Departamento de Enfermagem. Em discussão, o Prof. Diovani alertou que 10 
deve-se tomar cuidado pois pode haver outros professores querendo sair de afastamento 11 
e essas prorrogações podem vir a prejudicar outros professores. A Profª. Edlámar Kátia 12 
concordou com o comentário do Prof. Diovani e disse que o Departamento de 13 
Enfermagem está ciente quanto a essa questão. Em votação, o voto do relator foi 14 
aprovado por unanimidade pelo Conselho. 14) Processo 16345/2012. Origem: Direção 15 
Geral do CEO. Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – CEO. Assunto: 16 
Homologação do Edital Eleitoral 10/2012 – Eleição para representante do segmento 17 
técnico universitário no Departamento de Enfermagem e no Conselho Universitário – 18 
CONSUNI. Relatora: Lucíola Bagatini. A relatora apresentou voto favorável a aprovação 19 
do processo e resultado eleitoral, sendo eleitas as servidoras Marilha (titular) e Vanessa 20 
(suplente) no CONSUNI e as servidoras Patrícia Mazutti (titular) e Sara (suplente) no 21 
Departamento de Enfermagem. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em 22 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 15) Processo 23 
CPA 18645/2012. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: Solicitação de 24 
Abertura de Processo Seletivo para a área de Enfermagem em Saúde Comunitária I e I. 25 
Relatora: Lucíola Bagatini. A relatora apresentou voto favorável a abertura do processo 26 
seletivo para as áreas referidas. Em discussão, a Profª. Renata esclareceu que a Profª. 27 
Kiciosan a qual ministra essas disciplinas irá no próximo semestre coordenar as atividades 28 
do Curso de Tecnologia em Engenharia Moveleira em Palmitos no lugar da Profª. Márcia, 29 
e que assim será necessário um professor substituto para ministrar as aulas da Profª. 30 
Kiciosan, explicou que a Profª. Márcia tem suas atividades no Departamento de 31 
Engenharia de Alimentos e reside na cidade de Pinhalzinho realizando o deslocamento 32 
para Palmitos com dificuldade, inclusive já sofreu um acidente nesse trajeto, já a Profª. 33 
Kiciosan reside em Cunha Porã tendo mais facilidade de acesso a Palmitos. 16) Processo 34 
CPA 18129/2012. Interessado: Profª. Denise Nunes Araujo. Assunto: Pedido de 35 
Credenciamento das disciplinas de Matemática Aplicada a Zootecnia, Estatítisca Básica e 36 
Técnicas Experimentais Aplicadas a Zootecnia. Relatora: Profª. Lucíola Bagatini. A relatora 37 
apresentou voto favorável do credenciamento da Profª. Denise Nunes Araujo nas referidas 38 
disciplinas. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora 39 
foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 17) Processo CPA 18306/2012. 40 
Interessado: Alexandre Moroni. Assunto: Pedido de Credenciamento na disciplina de 41 
Construções e Instalações Rurais (6CIRU). Relatora: Lucíola Bagatini. A relatora 42 
apresentou voto favorável do credenciamento do Prof. Alexandre Moroni na referida 43 
disciplina. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora 44 
foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 18) Assuntos gerais e comunicações 45 
pessoais. A Conselheira Vanessa apresentou para o Conselho uma prévia do orçamento 46 
do CEO de 2013 que será repassado para o Centro pela Reitoria, mas que ainda estão em 47 
negociação. Informou que após ter o valor exato de repasse avaliará junto ao Conselho a 48 
alocação destes valores nas rubricas, no orçamento de 2013 do Centro. A Conselheira 49 
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Vanessa informou também aos Conselheiros que as Notas Fiscais que forem chegando 1 
devem ser certificadas e enviadas a Direção Administrativa até o dia 04.12.2012. A Profª. 2 
Renata informou a necessidade de realizar uma reunião com a Direção e os Chefes de 3 
Departamento, ficando definida que a reunião será dia 21.11.2012 às 14h na sala da 4 
Direção Geral do CEO. A Conselheira Vanessa também informou aos Conselheiros que 5 
está no site do CEO a ferramente da Ouvidoria, a qual servirá de canal para dúvidas, 6 
sugestões, elogios, críticas e denúncias referente ao CEO, sendo que o Conselho precisa 7 
decidir quem será responsável pela Ouvidoria. Em discussão, a Profª. Renata indicou o 8 
nome da servidora Marilha. A servidora Marilha aceitou a proposta mas sugeriu que fosse 9 
realizado uma comissão para debater os assuntos e ficar mais transparente o processo. A 10 
Profª. Carine informou que seria interessante duas pessoas receberem as informações da 11 
Ouvidoria para assim resguardar também a servidora. A servidora Marilha sugeriu o nome 12 
do servidor Paulo, e a Conselheira Vanessa sugeriu o nome da servidora Marilene 13 
Franceschi. Em votação, o Conselho então deliberou pela formação da Ouvidoria, sendo a 14 
Presidente da Comissão a servidora Marilha dos Santos, a Vice-Presidente Marilene 15 
Franceschi e cada departamento deverá indicar o nome de um servidora para compor a 16 
comissão. A Conselheira Vanessa informou ainda que está no site uma ferramenta de 17 
avaliação do Sistema de Compras e pediu a participação de todos. Com a palavra a Profª. 18 
Renata informou para o Conselho como está o processo de compra do terreno no bairro 19 
Santo Antônio em Chapecó e se o Conselho ainda deseja realizar a compra ou se quer 20 
investir esse valor em outras prioridades. A Conselheira Vanessa realizou um breve relato 21 
de como procedeu o histórico da compra desse terreno. Os Conselheiros entenderam que 22 
deve haver uma reunião com a Reitoria, Direção e Chefes de Departamento para discutir 23 
melhor esse assunto. Com a palavra o Prof. Diego questionou como está o caso do Curso 24 
de Tecnologia em Produção Moveleira. A Profª. Renata explicou para o Conselho que a 25 
Reitoria realizou reunião com as lideranças de Palmitos e que a reitoria propôs a 26 
realização de um processo seletivo para obter mais inscritos no curso mas, que estará 27 
estudando qual a melhor medida a ser tomada a respito desse curso. O Prof. Gilmar 28 
sugeriu que o Conselho elaborasse um documento solicitando que a entrada no Curso de 29 
Tecnologia em Produção Moveleira seja anual. A Conselheira Vanessa sugeriu que essa 30 
secretária envie um e-mail para os Conselheiros solicitando sugestões quanto aos 31 
encaminhamentos para o Curso de Moveleira em Palmitos para então discutir no Conselho 32 
e elaborar um documento com as propostas do CEO. Por fim, a Profª. Renata Mendonça 33 
Rodrigues agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, 34 
Marilha dos Santos, secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, votada e 35 
aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes à 36 
reunião em questão. Chapecó, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e 37 
doze. 38 


