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ATA Nº 143. Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 1 

quatorze horas no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, 2 

no Bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do 3 

Centro de Educação Superior do Oeste – CONCEO, em reunião ordinária, presidida 4 

pelo Presidente Prof. Dilmar Baretta, e com a presença dos seguintes Conselheiros: 5 

Marilha dos Santos, Marcel Manente Boiago, Elisangela Argenta Zanatta, Andréia Zilio 6 

Dinon, Denise Nunes Araújo, Maria Luísa Appendino Nunes Zotti, Cleuzir da Luz, 7 

Aniela Pinto Kempka, Tânia Maria Ascari, Ivete Maroso Krauzer, Aleksandro Schafer da 8 

Silva, Arnildo Korb,  Ana Paula Fachinetto, Sara Angelita Goellner, João Marcos 9 

Werner, Franciely Daiana Engel. Constatado quórum o Presidente, Prof. Dilmar 10 

Baretta, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião ordinária colocando a ata nº 11 

142 em votação, sendo aprovada por unanimidade. EM EXPEDIENTE: Prof. Cleuzir 12 

pede inclusão de pauta do processo 10566/2016, que trata da alteração de data do V 13 

Encontro de Servidores Técnicos do CEO, a pedido da Direção Administrativa. A 14 

inclusão é aprovada por unanimidade. Prof. Carine pede para participar da reunião 15 

como ouvinte e ninguém manifesta óbice. A Secretária Vanessa expõe que recebeu 16 

Comunicação Interna da Direção Geral indicando Diretores para ocupar assento no 17 

Conselho, sendo indicados: Marilha dos Santos Diretora Administrativa e Marcel 18 

Manente Boiago, Direção de Extensão. Na sequência Prof. Dilmar empossa os novos 19 

membros e dá boas vindas. ORDEM DO DIA:  1) Processo SGPE 3820/2016. Origem: 20 

Comissão Eleitoral Edital 06/2016. Assunto: Homologação de candidatos eleitos “Edital 21 

eleitoral para Representante do Segmento técnico administrativo para compor a 22 

comissão permanente de pessoa técnico administrativo – COPPTA SETORIAL CEO 23 

BIÊNIO 2016-2018. – EDITAL CEO 06/2016”. Processo adiado da reunião de 24 

23/05/2016. Interessado: Prof. Marcel Manente Boiago. Relator: Prof. Ivete Maroso 25 

Krauzer. Com a palavra a relatora informa que todos os requisitos foram atendidos, 26 

sendo eleitas três chapas, compostas por Renata Tumelero e Franciele Vivian, 27 

Vanessa de Marco Canton e Beronice Silva Hoss, Ana Paula Fachinetto e Afonso 28 

Romano Brustolin Baldo. O parecer da relatora é favorável à homologação. Não houve 29 

quem quisesse discutir e o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 2) 30 

Processo SGPE 8696/2016. Origem: Direção Geral. Assunto: Homologação de 31 

aprovação “ad referendum” de “Pedido de participação do edital PROEVEN 2016/2 da 32 

Professora Lenita de Cássia Moura Stefani”. Interessado: Prof. Lenita de Cassia Moura 33 

Stefani. Relator: Prof. Elisangela Argenta Zanatta. Com a palavra a relatora profere 34 

leitura do histórico do processo e informa que o processo está montado de acordo com 35 
as exigências do edital PROEVEN 2016/2 e informa que o “ad referemdum” foi 36 

justificado por conta do prazo do edital externo ao Centro. A relatora dá parecer 37 

favorável e em votação o mesmo é aprovado por unanimidade. 3) Processo SGPE 38 

8708/2016. Origem: Direção Geral. Assunto: Homologação de aprovação “ad 39 

referendum” de “Alteração na Comissão de Pesquisa do CEO/UDESC”. Interessado: 40 

Prof. Carine Vendruscolo. Relator: Prof. Maria Luisa Appendino Nunes Zotti. Com a 41 

palavra a relatora informa que a alteração está em conformidade com a resolução 42 

relativa ao assunto e que consta comunicações entre a chefia de gabinete e as 43 

chefias de departamento, indicando seus representantes. A comissão fica composta 44 

pelo presidente Prof. Cleuzir, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, como Secretária 45 

Patrícia Bairros Alves, como representante do departamento de Zootecnia, Aline 46 

Zampar e Diogo de Alcântara Lopes; como representantes do departamento de 47 

Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, Alexandre Tadeu Paulino e 48 
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Alessandro Cazonatto Galvão; e como representantes do departamento de 1 

Enfermagem, Elisangela Argenta Zanatta e Ariane Thaise Frello Roque. O parecer da 2 

relatora é favorável à homologação da comissão de pesquisa do CEO. Não havendo 3 

discussão, o parecer é aprovado por unanimidade. 4) Processo SGPE 8705/2016. 4 

Origem: Direção Geral. Assunto: Homologação de aprovação “ad referendum” de 5 

“Alteração na Comissão de Extensão do CEO/UDESC”. Interessado: Prof. Diego de 6 

Cordova Cucco. Relator: Prof. Andreia Zilio Dinon. Com a palavra a relatora informa 7 

que o processo está de acordo com a resolução 39/2004, que está composto de várias 8 

comunicações entre direção e departamentos. A composição da Comissão de 9 

Extensão fica da seguinte forma: Presidente Marcel Manente Boiago; Carla Argenta 10 

representando o Departamento de Enfermagem; Diogo de Alcântara Lopes, 11 

representando o Departamento de Zootecnia e Gilmar de Almeida Gomes 12 

representando o Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. A 13 

relatora profere parecer favorável e este é aprovado por unanimidade. 5) Processo 14 

SGPE 9391/2016. Origem: Direção Geral. Assunto: Homologação de aprovação “ad 15 

referendum” de “Alteração da Comissão Setorial de Avaliação – CSA”. Interessado: 16 

Prof. Dilmar Baretta. Relator: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. Com a palavra o 17 

relator informa que o processo está de acordo com a resolução 073/2013 e nele 18 

constam as indicações dos Departamentos e Técnicos para compor a comissão. 19 

Representando os Docentes Efetivos: a Professora Tania Ascari (presidente) e Marta 20 

Kohls, Professora Lucíola Bagatini e Weber da Silva Robazza, Professor Rosemário 21 

Barichello e Liziane Schitller e o Professor Julcemar Dias Kessler e Ana Luiza 22 

Bachmann Schogor. Paula Primo e Lucia Hackenhar, Samara Cristina Gobbi 23 

Adamczuk e Marilha dos Santos, Vanessa de Marco Canton e Sara Goellner, 24 

representando os técnicos. Representantes discentes: Jerusa Fumagali e Carla 25 

Wiechoreck, e Tamires Rodrigues dos Reis e Stephan Grander. Representando a 26 

sociedade civil Locenir Tereza de Moura e Odete Maria Barato. A comissão foi 27 

designada pela Portaria 94/2016 de 06 de junho de 2016. O relator profere parecer 28 

favorável à homologação da comissão setorial de avaliação da UDESC Oeste. Não 29 

houve quem quisesse discutir e o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 6) 30 

 Processo SGPE 10056/2016. Origem: Departamento de Enfermagem. Assunto: 31 

Homologação de aprovação “ad referendum” de “Solicitação de Processo Seletivo para 32 

as áreas de Saúde Comunitária III e V, Saúde do Adulto e Idoso, Estágio 33 

Supervisionado I”. Interessada: Prof. Elisangela Argenta Zanatta. Relator: Prof. Denise 34 

Nunes Araújo. Com a palavra a relatora informa que a justificativa para a vaga não está 35 

clara e questiona qual a carga horária por grupo de 06 alunos para estágios. Questiona 36 

ainda sobre a capacitação específica em vacinação, como titulação mínima. A relatora 37 

profere parecer favorável ao pedido de vagas. Prof. Dilmar pede licença para juntar 38 

ao processo em discussão a decisão judicial que obriga a UDESC a oferecer as 39 

disciplinas para aluna. Prof. Elisangela esclarece que um professor efetivo deverá 40 

ministrar as disciplinas de 16 créditos até que o colaborador seja contratado e faça a 41 

compensação de horas, compartilhando a disciplina com o efetivo. A chefe de 42 

departamento da Enfermagem segue informando que o pedido se justifica, pois, esta 43 

aluna precisa cumprir aproximadamente mil horas de estágio ainda neste semestre, 44 

conforme decisão judicial. Na sequência o Prof. Arnildo questiona de quem é a 45 

responsabilidade no caso de ocorrer acidentes com a acadêmica, como por exemplo 46 

uma convulsão em ambiente hospitalar. Prof. Dilmar reforça que todas as 47 

determinações do juiz foram cumpridas pela Direção e Chefia de Departamento de 48 
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Enfermagem. Coloca o processo em votação e o mesmo resta aprovado por 1 

unanimidade. 7) Processo SGPE 9907/2016. Origem: Departamento de Zootecnia. 2 

Assunto: Homologação de aprovação “ad referendum” de “Abertura de processo 3 

seletivo para a vaga de Suinocultura, Bioclimatologia e Ambiência em Zootecnia e 4 

Climatologia Agrícola”. Interessado: Prof. Denise Nunes Araújo. Relator: Prof. Cleuzir 5 

da Luz. Com a palavra o relator informa que o Departamento justifica o pedido devido à 6 

redução da carga horária dos professores vinculados à Pós-Graduação, afastamento 7 

para capacitação de um dos professores efetivos. O relator dá parecer favorável à 8 

homologação do processo seletivo para a vaga de Suinocultura, Bioclimatologia e 9 

Ambiência em Zootecnia e Climatologia Agrícola. Contudo, questiona se é possível 10 

haver mestrado em Suinocultura e Bioclimatologia Animal, que é o requisito mínimo 11 

solicitado no edital. Prof. Denise informa que a primeira versão do pedido de processo 12 

seletivo constou mestrado “na área do conhecimento”. Informa ainda, que a servidora 13 

Fernanda da PROEN orientou que fosse exatamente a área de formação, porém esta 14 

orientação não veio de forma formalizada. Prof. Maria Luisa ressalta que há pouco 15 

tempo atrás a PROEN orientou exatamente o contrário, e este parecer atual gera 16 

preocupação. Prof. Denise informa que acatou às recomendações da PROEN, embora 17 

fossem diferentes daquilo que foi aprovado pelo Colegiado de Zootecnia, para garantir 18 

a inclusão da vaga no processo seletivo. Prof. Dilmar sugere que seja esclarecido via 19 

Direção de Ensino, se é adequado a PROEN alterar o escopo das vagas definidas 20 

pelos Departamentos. O relator solicita que seja anexado ao processo os formulários 21 

relativos à primeira configuração da vaga para ficar documentado. Com isso o processo 22 

fica diligenciado até o final da reunião. 8) Processo SGPE 9908/2016. Origem: 23 

Departamento de Zootecnia. Assunto: Homologação de aprovação “ad referendum” de 24 

“Abertura de processo seletivo para a vaga das disciplinas de Introdução a Ciência do 25 

Solo, Manejo Sustentável e Conservação do Solo e Fertilidade do Solo e Adubação em 26 

Sistemas sustentáveis”. Interessado: Prof. Denise Nunes Araújo. Relator: Prof. 27 

Elisangela Argenta Zanatta. Com a palavra a relatora informa que a justificativa é 28 

pertinente tendo em vista que a professora colaboradora está se desligando o 29 

professor efetivo assumiu Direção e profere parecer favorável à homologação do 30 

processo seletivo. O parecer pela homologação é aprovado por unanimidade. 9) 31 

Processo SGPE 5491/2016. Origem: Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão 32 

e Aprovação de “Solicitação de credenciamento nas disciplinas Fisiologia Animal I e II e 33 

Histologia Animal I e II”. Interessado: Prof. Luciana Faccio. Relator: Prof. Arnildo Korb. 34 

Com a palavra o relator informa que o pedido atende resolução 003/2016 CONSEPE e 35 

tendo sido aprovado e analisado pelo Departamento de Zootecnia, o relator profere 36 

parecer favorável. A plenária é unanime quanto à aprovação do credenciamento. 10) 37 

Processo SGPE 8434/2016. Origem: Departamento de Zootecnia. Assunto: 38 

Discussão e Aprovação de “Credenciamento da Prof. Juçara Schram para a disciplina 39 

de Agroecologia”. Interessado: Prof. Juçara Schram. Relator: Prof. Aniela Pinto 40 

Kempka. A relatora informa que o processo está em conformidade com a resolução, 41 

porém o anexo juntado trata-se de resolução antiga. Neste sentido, relatora vota pela 42 

aprovação condicionada à inclusão de novo formulário. Prof. Dilmar sugere que não 43 

seja proferido voto condicional e então a relatora aprova o credenciamento e a Prof. 44 

Denise se compromete com a inclusão de formulário. Em votação, o processo é 45 

aprovado por unanimidade. 11) Processo SGPE 8430/2016. Origem: Departamento 46 

de Zootecnia. Assunto: Discussão e Aprovação de “Credenciamento da Prof. Tamara 47 

Tais Três nas disciplinas de Bioquímica na Produção Animal I e II (BIPAI e BIPAII)”. 48 
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Interessado: Prof. Tamara Tais Três. Relator: Prof. Aniela Pinto Kempka. Com a 1 

palavra a relatora informa que tem todas as comprovações e por isso vota favorável ao 2 

credenciamento. O processo é aprovado por unanimidade. 12) Processo SGPE 3 

7834/2016. Origem: Comissão Eleitoral 07/2016. Assunto: Homologação de Resultado 4 

Final “Edital Eleitoral CEO07/2016 para eleição de chefia do Departamento de 5 

Enfermagem CEO/UDESC. Mandato 2016-2018.” Interessada: Prof. Elisangela Argenta 6 

Zanatta. Relator: Prof. Andréia Zilio Dinon Com a palavra a relatora informa que consta 7 

no processo o edital, relançamento de edital, declarações de inscrição, portaria de 8 

deferimento de inscrições, portaria de mesa receptora, lista de votantes. A relatora 9 

segue informando que a votação ocorreu em 16 de junho, haviam 27 votantes aptos, 10 

sendo 20 votantes, 7 abstenções, dos votos válidos, foram 16 votos, 4 votos nulos. As 11 

cédulas estão anexadas no processo. Restou eleita a chapa composta pela professora 12 

Carine Vendruscolo e Silvana dos Santos Zanotelli. Profere parecer favorável à 13 

homologação e a plenária aprova por unanimidade. 13) Processo SGPE 8273/2016. 14 

Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. Assunto: 15 

Discussão e Aprovação de “Relatório de Afastamento 2016/01”. Interessada: Prof. 16 

Márcia Bär Schuster. Relator: Prof. Cleuzir da Luz. Com a palavra o relator informa que 17 

o relatório já foi aprovado pelo Departamento de Engenharia de Alimentos. Relator 18 

profere parecer favorável à aprovação do relatório. Não houve quem quisesse discutir e 19 

o processo foi aprovado por unanimidade. 14) Processo SGPE 8463/2016. Origem: 20 

Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. Assunto: Discussão 21 

e Aprovação de “Credenciamento de docente para lecionar disciplinas do DEAQ”. 22 

Interessada: Prof. Márcia Bär Schuster. Relator: Prof. Marcel Manente Boiago. Com a 23 

palavra o relator informa que o processo não atende integralmente à resolução 24 

003/2016 CONSEPE e neste sentido baixa o processo em diligência à origem. 15) 25 

Processo SGPE 10061/2016. Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos e 26 

Engenharia Química. Assunto:  Discussão e Aprovação de “Credenciamento de 27 

docente para lecionar disciplinas do DEAQ”. Interessado: Prof. Cátia Capeletto. 28 

Relator: Prof. Ivete Maroso Krauzer. Com a palavra a relatora informa que a solicitante 29 

satisfaz à Resolução CONSEPE 003/2016 e vota pela aprovação do processo. Na 30 

sequência abre discussão com relação aos professores que solicitaram 31 

credenciamento quando são originários de processo seletivo de um curso em extinção. 32 

Prof. Dilmar menciona que não há impeditivo em o professor se credenciar, no entanto, 33 

suspeita que o professor colaborador não pode largar todas as disciplinas para as 34 

quais prestou o processo seletivo e assumir e permanecer somente com outras 35 

totalmente diferentes da área que prestou processo seletivo. E sugere que as chefia 36 

monitorem isso e prestem atenção pois o curso de moveleira está sendo encerrado no 37 

próximo semestre e alguns professores possivelmente deverão ser desligados. Prof. 38 

Denise ressalta que houve sinalização positiva da PROEN quanto à situação. Prof. 39 

Ivete, no entanto, informa ter feito uma consulta específica com relação à extinção do 40 

Curso e está aguardando resposta. Prof. Dilmar informa que como ainda persistem as 41 

dúvidas partirá do Gabinete da Direção Geral uma consulta à PROJUR sobre este 42 

assunto. Prof. Denise informa que o Departamento de Zootecnia não prevê nenhum 43 

destes professores nos PTI´s de 2016/02. Prof. Aniela complementa questionando 44 

sobre a contratação de professor para cobrir afastamento de efetivo em licença para 45 

capacitação, ou seja, quando o efetivo retorna o colaborador deve ser desligado da 46 

UDESC? Em votação o parecer da relatora é aprovado por unanimidade. 16) 47 

 Processo SGPE 10062/2016 Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos e 48 
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Engenharia Química. Assunto: Discussão e Aprovação de “Credenciamento de docente 1 

para lecionar disciplinas do DEAQ”. Interessado: Prof. Rafael Burin. Relator: Prof. Tania 2 

Maria Ascari. A relatora profere parecer favorável ao credenciamento e a plenária 3 

aprova parecer por unanimidade. 17) Processo SGPE 9298/2016. Origem: 4 

Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão e Aprovação de “Credenciamento de 5 

disciplinas do professor Valdir Eduardo Olivo nas disciplinas de Agroecologia, Manejo 6 

de dejetos e resíduos, gestão ambiental associada ao processo produtivo, princípios de 7 

impactos ambientais, manejo de fauna silvestre em agro ecossistema, desenvolvimento 8 

rural sustentável”. Interessado: Prof. Valdir Eduardo Olivo. Relator: Prof. Arnildo Korb. 9 

Relator informa que no Departamento de Zootecnia somente três das disciplinas 10 

solicitadas foram aprovadas e ele segue com este posicionamento. Neste sentido, 11 

aprova apenas os seguintes crendeenciamentos: Gestão Ambiental Associada ao 12 

Processo Produtivo, Manejo de Resíduos e Dejetos e Princípios da Avaliação de 13 

Impactos Ambientais. Em votação a plenária aprova por unanimidade o parecer do 14 

relator. 18) Processo SGPE 9918/2016. Origem: Departamento de Zootecnia. Assunto: 15 

Discussão e Aprovação de “Alteração no PTI 2016/1”. Interessado: Prof. Diego de 16 

Córdova Cucco. Relator: Prof. Elisangela Argenta Zanatta. Com a palavra a relatora 17 

coloca o processo em diligência para anexar documentos e formalizar aprovações no 18 

departamento. 19) Processo SGPE 10176/2016. Origem: Departamento de 19 

Enfermagem. Assunto: Discussão e Aprovação de “Participação no VI Fórum de 20 

Mestrados Profissionais em Enfermagem”. Interessado: Prof. Denise Antunes de 21 

Azambuja Zocche. Relator: Téc. Ana Paula Fachinetto. Com a palavra a a relatora 22 

informa que trata-se de pedido de diárias e passagens para viagem em agosto, através 23 

do Edital ACADO de capacitação de Docentes do CEO. Sendo a gestão dos recursos 24 

de responsabilidade do departamento e tendo sido aprovado no departamento de 25 

Enfermagem, a relatora profere parecer favorável. Não houve quem quisesse discutir e 26 

o processo é aprovado por unanimidade. 20) Processo SGPE 10566/2016. Origem: 27 

Direção de Administração. Assunto: Alteração de data do V Encontro de 28 

Desenvolvimento de Servidores Técnicos do CEO. Interessada: Marilha dos Santos. 29 

Relator: Prof Cleuzir da Luz. Com a palavra o relator informa que trata-se de alteração 30 

das datas previstas de 29 e 30 de outubro, passando para o dia 06 e 07 de outubro 31 

tendo em vista que as datas previstas no calendário caem num final de semana. A 32 

plenária  aprova o parecer por unanimidade. 7) Processo SGPE 9907/2016* Origem: 33 

Departamento de Zootecnia. Assunto: Homologação de aprovação “ad referendum” de 34 

“Abertura de processo seletivo para a vaga de Suinocultura, Bioclimatologia e 35 

Ambiência em Zootecnia e Climatologia Agrícola”. Interessado: Prof. Denise Nunes 36 

Araújo. Relator: Prof. Cleuzir da Luz. O processo esteve diligenciado durante a 37 

sessão para inclusão de documentação pela chefia de Departamento de Zootecnia. 38 

Com a palavra o relator relata que a vaga solicitada, alterada pela Chefe de 39 

Departamento conforme foi orientado pela PROEN, fica descrita da seguinte forma: 40 

Suinocultura e Bioclimatologia Animal, e titulação de Graduação em Agronomia ou 41 

Zootecnia ou Medicina Veterinária, com no mínimo, Mestrado na área de Suinocultura 42 

e Bioclimatologia Animal. O relator profere parecer favorável à homologação do ad 43 

referendum do Diretor Geral. Não houve mais discussões e o processo foi aprovado 44 

por unanimidade. EM COMUNICAÇÕES PESSOAIS: Prof. Dilmar relata que houve 45 

uma movimentação relativa à possibilidade de ocupação da FECEO pelo Movimento 46 

dos Sem Terra, mas que a Direção da UDESC Oeste tomou providências judiciais 47 

cabíveis: boletim de ocorrência e uma autorização preventiva de interdito proibitório 48 
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com relação à ocupação, bem como obtenção de autorização de uso de força policial 1 

se necessário fosse. Na sequência Prof. Dilmar relata as providências tomadas com 2 

relação aos problemas de internet no campus. Neste sentido, informa que realizou 3 

reuniões com Reitoria e equipe técnica da UDESC Oeste e solicitou à equipe do SETIC 4 

que visite o campus para identificar onde está o problema do link e comunicou a 5 

gravidade para a equipe de TI da Reitoria, deixando-os assustados na intenção de 6 

receber rápida solução.  Marilha informa que em breve enviará cronograma de visitas 7 

da TI aos departamentos, para solucionar os problemas relativos à internet e 8 

informática de maneira geral. Na sequência Prof. Dilmar compartilha com os 9 

conselheiros a intenção de realizar reuniões do ConCEO via videoconferência, 10 

mediante alteração do Regimento Interno do Conselho. Prof. Dilmar solicita que os 11 

pedidos de emissão de portarias da Direção Geral sejam formalizados, submetidos e 12 

aprovados pelos colegiados antes de enviar ao Diretor Geral e pede colaboração das 13 

chefias neste sentido. Na sequência informa que os editais para preenchimento de 14 

vagas nos Conselhos Superiores será publicado apenas no início do próximo semestre 15 

para viabilizar maior número de interessados e inscritos. Prof. Dilmar informa que será 16 

enviado convite para membros da comunidade externa para ocupar assentos no 17 

ConCEO e pede sugestões dos conselheiros para quais entidades/órgãos enviar 18 

convite. A plenária define que sejam convidados servidores da ADR e Prefeitura 19 

Municipal de Chapecó, vinculados à Educação Superior. Prof. Dilmar sugere que os 20 

conselheiros participem das audiências públicas relativas ao Orçamento Participativo 21 

da ALESC que irá ocorrer na região e estende a recomendação de que o Centro 22 

busque mais articulação com políticos e autoridades que possam auxiliar a UDESC 23 

Oeste na execução de seus projetos.  Segue informando que a Direção pretende 24 

otimizar, com o tempo, os móveis e materiais que estão alocados em Palmitos e que 25 

podem ser melhor aproveitados por outros departamentos ao invés de ficarem sem 26 

utilização, já que há carência nos outros departamentos da UDESC Oeste. Assim, o 27 

patrimônio é mais bem aproveitado e melhora as carências dos demais 28 

Departamentos. A Chefias de Departamento ficaram responsáveis de verificar quais 29 

são os equipamentos que poderiam ser melhor aproveitados nos seus cursos. Na 30 

sequência reforça a importância do cumprimento dos prazos solicitados aos chefes e 31 

coordenadores. Na sequência a Prof. Tânia, enquanto presidente da Comissão Setorial 32 

de Avaliação, reforça aos conselheiros que estamos passando pelo período de 33 

avaliação institucional, que todos os docentes e discentes devem realizar a avaliação e 34 

que em agosto a UDESC estará passando por avaliação externa. Prof. Marcel informa 35 

que acontecerá o SEURS em 04 de agosto de 2016 e que o CEO terá representação 36 

através do projeto do professor Daniel Iunes Raimann. Informa também que em 37 

outubro acontecerá outro evento vinculado à extensão em Ouro Preto/MG. Marilha 38 

comunica que no dia 07 de junho será realizado pregão de material químico e 39 

laboratorial e solicita que os Professores acompanhem, para sanar dúvidas que 40 

possam surgir em meio à licitação. Prof. Aleksandro convida para curso de Redação 41 

Científica com Prof. Gilson Luiz Volpato nos dias 02,03 e 04 de agosto. Prof. Ivete 42 

lembra a todos sobre a Semana de Educação Continuada que acontecerá por 43 

vídeoconferência, com palestras, capacitação em moodle entre outros. Encerradas as 44 

discussões, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 45 

sessão, da qual, eu, Vanessa Isabel de Marco Canton, secretária, lavro a presente 46 

ata que, após ser lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, pelo 47 
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Presidente e por todos os conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, aos 1 

vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis. 2 

 3 

  


