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ATA Nº 109. Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 1 
quatorze horas, no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, no 2 
Bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro 3 
de 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, Maria Luisa Appendino Nunes, Weber da Silva Robazza, 6 
Lenita de Cássia Moura Stefani, Renata Tumelero, Liziane Schittler e Edlamar Kátia 7 
Adamy. Constatado quorum, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos 8 
e declarou aberta a reunião. Em seguida a Profª. Renata justificou a ausência da Profª. 9 
Carine Vendruscolo, representante titular, e da suplente Elisangenla Argenta Zanatta, e da 10 
Profª. Mayra Teruya Eichemberg, representante titular, e da suplente Maria Luiza 11 
Bevilaqua Brum. Em expediente a Profª. Renata solicitou a inclusão de pauta dos 12 
seguintes processos: Processo CPA 2622/2014: Aprovação das datas de formatura para o 13 
ano de 2015. Relatora: Mayra Teruya Eichmberg; Processo CPA 1424/2014: 14 
Homologação do Processo Eleitoral Edital 01/2014 – Eleição de Representantes Docentes 15 
no CONSAD e no CONSUNI. Relatora: Mayra Teruya Eichmberg; Processo CPA 16 
1739/2014: Homologação da Comissão de Extensão do CEO. Relatora: Renata Mendonça 17 
Rodrigues.  Em seguida o Prof. Weber solicitou a inclusão do Processo CPA 2777/2014: 18 
Viagens de Estudos do Curso de Engenharia de Alimentos. Relatora: Renata Tumelero. As 19 
inclusões de pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. Nada mais havendo 20 
em expediente, deu-se início à ordem do dia: 1) Processo CPA: 448/2014: Origem: 21 
Departamento de Zootecnia. Interessado: Profª. Vanessa Souza Soriano. Assunto: 22 
Credenciamento em Disciplina. Relatora: Profª. Carine Vendruscolo (processo diligenciado 23 
na reunião do dia 21.02.2014). Na ausência da relatora a Profª. Edlamar Kátia Adamy leu 24 
o relato, sendo o parecer favorável à aprovação do credenciamento da Profª. Vanessa 25 
Souza Soriano na disciplina de Seminários em Produção Animal Sustentável do 26 
Departamento de Zootecnia. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em 27 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 2) Processo CPA: 659/2014. 28 
Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Departamento de 29 
Engenharia de Alimentos. Assunto: Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata 30 
Mendonça Rodrigues da aprovação da solicitação de alteração de pré-requisito para a 31 
disciplina de estágio curricular supervisionado do curso de Engenharia de Alimentos. 32 
Relator: Prof. Dilmar Baretta. O relator apresentou parecer favorável à aprovação do “Ad 33 
Referendum” da Profª. Renata da alteração do pré-requisito da disciplina de estágio 34 
curricular para “100% dos créditos vencido até a 9ª fase, com exceção do trabalho de 35 
conclusão de curso”. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o 36 
voto do relator foi aprovado por unanimidade. 3) Processo CPA: 1438/2014:  Origem: 37 
Departamento de Enfermagem. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: 38 
Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da aprovação da 39 
abertura de processo seletivo para o curso de Tecnologia em Produção Moveleira na área 40 
de Desenho Auxiliado por Computador. Relatora: Profª. Mayra T. Eichemberg. Na 41 
ausência da relatora a Profª. Renata leu o relato, sendo o parecer favorável à aprovação 42 
do “Ad Referendum” da Profª. Renata da aprovação de abertura de processo seletivo para 43 
a área de Desenho Auxiliado por Computador. Em discussão, não houve quem quisesse 44 
discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 4) Processo CPA: 45 
1437/2014: Origem: Departamento de Enfermagem: Interessado: Departamento de 46 
Enfermagem. Assunto: Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça 47 
Rodrigues da aprovação da abertura de processo seletivo para o curso de Tecnologia em 48 
Produção Moveleira na área de Produção Moveleira. Relatora: Profª. Mayra T. 49 
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Eichemberg. Na ausência da relatora a Profª. Renata leu o relato, sendo o parecer 1 
favorável à aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata da aprovação de abertura de 2 
processo seletivo para a área de Produção Moveleira. Em discussão, não houve quem 3 
quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 5) 4 
Processo CPA: 1436/2014: Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: 5 
Departamento de Enfermagem. Assunto: Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata 6 
Mendonça Rodrigues da aprovação da abertura de processo seletivo para o curso de 7 
Tecnologia em Produção Moveleira na área de Química Aplicada à Industria Moveleira. 8 
Relatora: Profª. Mayra T. Eichemberg. Na ausência da relatora a Profª. Renata leu o relato, 9 
sendo o parecer favorável à aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata da 10 
aprovação da abertura de processo seletivo para a área de Química Aplicada à Industria 11 
Moveleira. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da 12 
relatora foi aprovado por unanimidade. 6) Homologação dos Projetos de Pesquisa: a) 13 
Processo CPA: 11632/2013: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Edir 14 
Oliveira da Fonseca. Assunto: Aprovação do projeto de pesquisa: Indicadores de 15 
sustentabilidade em pastagem de Tifton 85 sob diferentes fontes de nutrientes e manejo 16 
do solo. Relatora: Profª. Carine Vendruscolo. Na ausência da relatora o parecer foi lido 17 
pela Profª. Edlamar Kátia Adamy, sendo o parecer favorável à aprovação do projeto de 18 
pesquisa novo do Prof. Edir. b) Processo CPA 19969/2012: Origem: Departamento de 19 
Zootecnia. Interessado: Prof. Diego de Córdova Cucco. Assunto: Aprovação da 20 
prorrogação de prazo do projeto de pesquisa: Comportamento das características 21 
produtivas das principais linhagens de touros de raças leiteiras no Brasil. Relatora: Profª. 22 
Carine Vendruscolo. Na ausência da relatora o parecer foi lido pela Profª. Edlamar Kátia 23 
Adamy, sendo o parecer favorável à aprovação da prorrogação do prazo para a conclusão 24 
da pesquisa. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da 25 
relatora foi aprovado por unanimidade. 7) Processo CPA: 1775/2014. Origem: 26 
Departamento de Enfermagem. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: 27 
Aprovação da composição das bancas de concurso público do Edital 01/2014. Relatora: 28 
Profª. Maria Luisa Appendino Nunes. A relatora apresentou voto favorável a homologação 29 
das bancas examinadoras do concurso público 01/2014 para as seguintes vagas do Curso 30 
de Enfermagem: “Gestão e gerência em enfermagem em serviços de saúde”; 31 
“Enfermagem no cuidado em saúde do adulto e idoso” e “Enfermagem no cuidado ao 32 
paciente crítico de saúde”. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, 33 
o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 8) Processos CPA: 1888/2014, 34 
1886/2014 e 1883/2014. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento 35 
de Zootecnia. Assunto: Discussão e aprovação da banca de concurso público do Edital 36 
01/2014 para a vaga de “Estatística Aplicada à Zootecnia”; “Bovinocultura de Leite, 37 
Nutrição de Ruminantes e Alimentos e Alimentação”; e “Economia Rural; Adminisração 38 
Rural e Planejamento Agropecuário”: Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator 39 
apresentou voto favorável à homologação das bancas examinadoras para as três vagas 40 
do Curso de Zootecnia. Em discussão a Profª. Maria Luisa comentou que não se sente 41 
confortável em votar tendo em vista que foi realizada uma prévia análise dos candidatos 42 
homologados no concurso público e notou-se que alguns candidatos possuem publicações 43 
em coautoria com membros de banca e que provavelmente haverá substituição de 44 
membros de bancas. Em resposta o Prof. Daniel informa que haverá reunião dos Diretores 45 
de Ensino em PROEN na próxima quarta-feira dia 19 de março e que nessa reunião será 46 
discutida a questão dos “vínculos” entre candidato e membro de banca, no entanto, 47 
conforme o Edital do Concurso Público a publicação das bancas deve ocorrer até terça-48 
feira dia 18 de março, desse modo, a Direção deve cumprir o que determina o edital, e 49 
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posteriormente, havendo necessidade, realizará a retificação das bancas. A Profª. Kátia 1 
comenta que o membro suplente da banca pode substituir o titular nessas ocasiões. O 2 
Prof. Daniel explica que o membro suplente somente substituirá o titular caso ocorra algum 3 
evento imprevisível que impossibilite a participação do titular no processo. A Profª. Lenita 4 
comenta que a resolução de progressões prevê alguns critérios quanto a essa questão de 5 
vínculos, os quais poderiam ser utilizados. A Profª. Lenita manifesta também a sua 6 
preocupação em publicar uma banca que provavelmente não será a definitiva, tendo em 7 
vista que os candidatos podem desistir da prova ao verem os membros da banca. O Prof. 8 
Daniel interrompe afirmando que é prematuro discutir os critérios que serão aprovados na 9 
reunião, relata ainda, que as alterações de banca geram inúmeros fatores como, por 10 
exemplo, o processo de pagamento de pró-labores que tem prazo para tramitação, as 11 
reservas de hotel, passagens, etc. A Profª. Lenita questiona quanto a possibilidade de 12 
retificação do Edital do Concurso alterando o prazo para a publicação das bancas. O Prof. 13 
Daniel explica que os prazos que constam no Edital do Concurso respeitam a legislação, 14 
além de outros fatores devido ser um ano eleitoral. Com a palavra a Profª. Maria Luisa 15 
manifesta que não concorda de ter professores efetivos em bancas onde conste 16 
candidatos professores colaboradores, e ainda questiona se professor aposentado pode 17 
ser membro de banca e quanto a questão da titulação. O Prof. Daniel esclarece que o 18 
Edital apenas refere-se a apenas ao termo “docente”, quanto a titulação é Doutor/Mestre. 19 
Em votação, o voto do relator foi aprovado por maioria, sendo 1 (um) voto contrário. 9) 20 
Processo CPA 2485/2014: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. 21 
Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Discussão e aprovação 22 
da banca de concurso público 01/2014 para a vaga de Controle de Processos/Laboratórios 23 
de Operações Unitárias do Departamento de Engenharia de Alimentos. Relator: Prof. 24 
Dilmar Baretta. O relator apresentou voto favorável à homologação das bancas 25 
examinadoras para a vaga de Controle de Processos e Projetos. Em discussão, não houve 26 
quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 10)  27 
Processo CPA 1739/2014: Origem: Direção de Extensão. Interessado: Centro de 28 
Educação Superior do Oeste – CEO. Assunto: Homologação da Comissão de Extensão do 29 
CEO. Relatora: Renata Mendonça Rodrigues. A relatora diligenciou o processo. 11) 30 
Processo CPA 2622/2014: Origem: Direção Geral. Interessado: Centro de Educação 31 
Superior do Oeste – CEO. Assunto: Aprovação das datas de formatura para o ano de 32 
2015. Relatora: Profª. Mayra Teruya Eichemberg. A relatora apresentou voto favorável as 33 
seguintes datas e horários de formatura para o ano de 2015: a) Dia 14.02.2015 (sábado) 34 
às 16h para Enfermagem e Zootecnia e às 20h para Engenharia de Alimentos; b) Dia 35 
25.07.2015 (sábado) às 16h para Engenharia de Alimentos e às 20h para Enfermagem e 36 
Zootecnia. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da 37 
relatora foi aprovado por unanimidade. 12) Processo CPA 2777/2014: Origem: 38 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Profª. Suzane Miorelli. Assunto: 39 
Aprovação de viagem de estudos do Curso de Engenharia de Alimentos. Relatora: Renata 40 
Tumelero. A relatora apresentou parecer favorável à aprovação da referida viagem de 41 
estudos. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora 42 
foi aprovado por unanimidade. Assuntos gerais e comunicações pessoais. A Profª. 43 
Renata informa que a próxima reunião do CONCEO está agendada para o dia 24.03.2014, 44 
e solicitou aos Conselheiros se a reunião ordinária do CONCEO do dia 28.04.2014 poderia 45 
ser realizada no período da manhã, os Conselheiros concordaram. Neste momento a 46 
Profª. Renata entregou aos Chefes de Departamento, para que repassassem aos 47 
docentes e servidores técnicos, os materiais personalizados com o logo da UDESC, como 48 
as canecas com finalidade da redução dos custos com a compra de copos descartáveis, 49 
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também foram entreges canetas e pins com o intuito de identificação e divulgação da 1 
marca UDESC. Aproveitamos??? a data de comemoração pelos dez anos da UDESC no 2 
Oeste para fazer entrega desses materiais. A Profª. Renata comunicou também o prazo 3 
para os NDEs/departamentos entregarem para a Direção a relação dos critérios de 4 
remoção/transferência até final de abril. A Profª. Renata comunicou também que solicitará 5 
a Comissão Permanente de Pessoal Técnico Universitário – COPPTA para analisar esses 6 
critérios referente aos técnicos. Com a palavra a Secretária Marilha solicitou aos 7 
conselheiros para responderem o questionário sobre a Política de Comunicação da 8 
UDESC e divulgarem nos departamentos. A Diretora de Administração, servidora 9 
Vanessa, foi chamada pela Direção para prestar esclarecimentos quanto a Prestação de 10 
Contas. A servidora Vanessa entregou para cada conselheiro cópia impressa da prestação 11 
de contas para visualização e questionamentos, comentou que esse trabalho é feito de 12 
forma manual em planilhas de excel alimentado pelos servidores e informou ainda que o 13 
custo fixo (água, luz, telefone, locação) foi alocado em despesas da Direção Geral. A 14 
Profª. Renata informou que quando a Reitoria sinalizar o valor do orçamento para o centro, 15 
a Direção irá chamar uma reunião com os Chefes de Departamento e a Coordenadora da 16 
FECEO para analisarem juntos a alocação desses recursos. A servidora Vanessa informa 17 
que o repasse do custeio já foi realizado, mas que ainda falta o repasse para material 18 
permanente. Com a palavra o Prof. Daniel informou que os valores do PRAPEG e PAEX já 19 
estão disponíveis. Por fim, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues agradeceu a presença de 20 
todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Marilha dos Santos, secretária, lavro a 21 
presente ata que, após ser lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, pelo 22 
Presidente e por todos os conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, aos 23 
quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze. 24 


