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ATA Nº 104. Aos desesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, 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, Renata Tumelero, Édlamar Kátia Adamy, Carine 6 
Vendruscolo, Aniela Pinto Kempka, Liziane Schittler, Diovani Paiano, Maria Luisa 7 
Appendino Nunes e Tiane Negri. O Prof. Weber justificou sua ausência em virtude de 8 
viagem a Congresso. 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 19.08.2013, foi aprovada por unanimidade 11 
pelo Conselho. Em expediente a Conselheira Renata Tumelero solicitou a inclusão de 12 
pauta do processo CPA 13625/2013 referente a solicitação de viagem de estudos do 13 
Departamento de Engenharia de Alimentos. O Conselho aprovou a inclusão de pauta do 14 
referido processo. Nada mais havendo em expediente, deu-se início à ordem do dia: 1) 15 
Processo CPA: 12360/2013: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. 16 
Antônio Waldimir Leopoldino da Silva. Assunto: Discussão e aprovação do pedido de 17 
licença prêmio. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto favorável a 18 
aprovação do pedido de licença prêmio do Prof. Antônio Waldimir Leopoldino  da Silva 19 
pelo período de 31.03.2014 a 28.06.2014. Em discussão, não houve quem queira discutir. 20 
Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2) 21 
Processo CPA: 13269/2013. Origem: Secretaria do Conselho de Centro – CONCEO. 22 
Interessados: Formandos da Turma de Engenharia de Alimentos 2014/1. Assunto: 23 
Solicitação de alteração do horário de formatura do dia 26.07.2014 das 16h para às 17h. 24 
Relatora: Profª. Édlamar Kátia Adamy. A relatora indeferiu a solicitação dos acadêmicos, 25 
tendo em vista que às 19h do mesmo dia a comissão composta pelos diretores e membros 26 
da reitoria deverão estar presentes na cidade de Chapecó para o ato de colação de grau 27 
dos cursos de Enfermagem e Zootecnia, portanto, não há possibilidade de mudança de 28 
horário. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o parecer da relatora 29 
foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 3)  Processo CPA: 11824/2013: Origem: 30 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessada: Profª. Márcia Bar Schuster. 31 
Assunto: Homologação da solicitação de progressão por desempenho. Relatora: Profª. 32 
Maria Luisa Appendino Nunes. A relatora apresentou voto favorável à aprovação do 33 
pedido de progressão por desempenho da Profª. Márcia Bar Schuster. Em discussão, não 34 
houve quem queira discutir. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado por 35 
unanimidade pelo Conselho. 4) Processo CPA: 12183/2013: Origem: Departamento de 36 
Enfermagem. Interessada: Profª. Rosana Amora Ascari. Assunto: Homologação da 37 
solicitação de progressão por desempenho. Relatora: Profª. Maria Luisa Appendino Nunes. 38 
A relatora apresentou voto favorável à aprovação do pedido de progressão por 39 
desempenho da Profª. Rosana Amora Ascari. Em discussão, não houve quem queira 40 
discutir. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 41 
5) Processo CPA: 12487/2013: Origem: Departamento de Enfermagem.  42 
Interessada:Profª. Édlamar Kátia Adamy. Assunto: Homologação da solicitação de 43 
progressão por desempenho. Relatora: Profª. Maria Luisa Appendino Nunes. A relatora 44 
apresentou voto favorável à aprovação do pedido de progressão por desempenho da 45 
Profª. Édlamar Kátia Adamy. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, 46 
o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 6) Processo CPA: 47 
12935/2013: Origem: Departamento de Enfermagem. Interessada: Profª. Lucimare Ferraz. 48 
Assunto: Homologação da solicitação de progressão por desempenho. Relatora: Profª. 49 
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Maria Luisa Appendino Nunes. A relatora apresentou voto favorável à aprovação do 1 
pedido de progressão por desempenho da Profª. Lucimare Ferraz. Em discussão, não 2 
houve quem queira discutir. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado por 3 
unanimidade pelo Conselho. 7) Processo CPA: 12533/2013:  Origem: Departamento de 4 
Engenharia de Alimentos. Interessada: Profª. Márcia Bär Schuster. Assunto: Pedido de 5 
afastamento para frequentar Programa de Pós-Graduação "stricto sensu" - Curso de 6 
Doutorado por parte da Profª Márcia Bär Schuster. Relator: Prof. Dilmar Baretta. O relator 7 
apresentou voto favorável à aprovação do pedido de afastamento para frequentar 8 
Programa de Pós Graduação “strito sensu” – curso de Doutorado por parte da Profª. 9 
Márcia Bar Schuster. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o 10 
parecer do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 8) Processo CPA: 11 
13625/2013: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessada: Elisandra 12 
Rigo. Assunto: Solicitação de viagem de estudos para visita técnica da disciplina de 13 
Matérias Primas Agropecuárias, Processos de Separação de Membranas, Introdução ao 14 
Cálculo de Processos, para as cidades de Videira e Fraiburgo/SC, data da viagem: 15 
01.11.2013. Relatora: Renata Tumelero. A relatora diligenciou o processo para anexar 16 
documentos. 9) Homologação dos Seguintes Projetos de Pesquisa Novos e 17 
Solicitações de Prorrrogação: a) Processo 11401/2013: Aprovação do Projeto de 18 
Pesquisa intitulado: “Biogás como fonte de energia renovável: estudo do potencial de 19 
obtenção através do uso de águas residuais de diferentes origens e da otimização das 20 
condições operacionais”. Interessada: Profª. Aniela Pinto Kempka; b)  Processo 21 
9867/2013: Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado: “Influência dos principais 22 
genearcas da raça Crioulo nos resultados da prova do Freio de Ouro”. Interessado: Prof. 23 
Diego de Córdova Cucco; c) Processo 10961/2013: Aprovação do Projeto de Pesquisa 24 
intitulado: “Efeitos da adição de óleo de palma na dieta de ovelhas leiteiras sobre carga 25 
parasitária, resposta imune, função hepática e renal, e níveis de triglicerídeos, colesterol e 26 
progesterona”. Interessado: Prof. Aleksandro Schafer da Silva; d) Processo 10266/2013: 27 
Prorrogação do Projeto de Pesquisa intitulado: “Conforto térmico e desempenho de leitões 28 
submetidos a diferentes procedimentos de secagem após o nascimento”. Interessada: 29 
Profª. Maria Luisa Appendino Nunes; e) Processo 10428/2013: Prorrogação do Projeto de 30 
Pesquisa intitulado: “Comportamento das características produtivas das principais 31 
linhagens de touros de raças leiteiras no Brasil”. Interessado: Prof. Diego de Córdova 32 
Cucco. Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto favorável 33 
a homologação de todos os projetos de pesquisa novos e solicitações de prorrogação. Em 34 
discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado 35 
por unanimidade pelo Conselho. 10) Processo CPA 13625/2013. Origem: Engenharia de 36 
Alimentos. Interessada: Profª. Suzane Miorelli. Assunto: Solicitação de viagem de estudos 37 
para visita técnica da disciplina de Processos Tecnológicos D para conhecer o processo 38 
de beneficiamento de vegetais congelados na cidade de Serafina Correa/RS e da 39 
fabricação de malte para cerveja em Passo Fundo/RS. Saída dia 29/10/2013. Relatora: 40 
Renata Tumelero. A relatora diligenciou o processo para anexar documentos. Assuntos 41 
gerais e comunicações pessoais. Com a palavra a Prof. Renata avisou que o Integraceo 42 
ficou agendado para o dia 21.10.2013 e que dia 28.10.2013 é feriado - dia do servidor 43 
público-, desse modo sugere a alteração da data da reunião do CONCEO de outubro. Em 44 
discussão, os Conselheiros aprovaram a data de 23.10.2013 às 14h em Chapecó. Após a 45 
Profª. Renata informou que o III Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão – SEPE será 46 
realizado nos dias 25 e 26 de setembro e que os alunos para receberem certificado 47 
deverão ter 75% (setenta e cinco por cento) de presença no evento. O Prof. Dilmar 48 
complementa que recebeu os seguinte números de trabalhos: Extensão: 11 (onze) da 49 
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Enfermagem; 4 (quatro) da Zootecnia e 6 (seis) da Engenharia de Alimentos; Pesquisa: 22 1 
(vinte e dois) da Enfermagem, 33 (trinta e três) da Zootecnia e 13 (treze) da Engenharia de 2 
Alimentos. Lembrou que no evento da ACAFE o CEO representará a UDESC. A 3 
Profª.Renata explica que esse evento da ACAFE trata-se de uma solicitação do 4 
Prof.Luciano e que ocorrerá na Unochapecó, informou que no primeiro momento a Direção 5 
foi resistente em virtude do III SEPE, posteriormente, a Direção decidiu participar de forma 6 
mínima com a representação de pelo menos um trabalho por departamento, informou 7 
também que segundo o Prof. Luciano as apresentações serão orais. O Prof. Daniel 8 
informou que em relação ao Ensino no III SEPE vai ter uma palestra com o tema “O 9 
Educador do Século XXI” com o Prof. Valther Maestro, informou que os professores 10 
demonstraram interesse, mas que boa parte dos docentes não leem a divulgação desses 11 
eventos enviados por e-mail, e solciitou que os departamentos realizem essa divulgação. 12 
A Profª. Renata lembrou o Prof. Daniel para verificar a questão de transporte para os 13 
professores de fora. A Profª. Renata informa que a UDESC participará da Efapi 2013 que 14 
acontecerá de 04 a 13 de outubro em Chapecó, sendo que dessa vez o stad da UDESC 15 
vai ser menor. A Profª. Kátia questiona quanto ao material para divulgação do vestibular. A 16 
Profª. Renata esclarece que o motorista Alex foi para Florianópolis buscar os materiais, e 17 
que os Folders do CEO estão sendo adequados. O Prof. Daniel informa que dia 18 
21.10.2013 acontecerá o Integraceo no Prédio da UDESC do Bairro Santônio das 9h às 19 
17h somente para os Professores, sendo que o dos técnicos ocorrerá dia 31.10.2013. 20 
Comunicou que haverá para os Professores uma palestra com a Profª. Maria Lúcia sobre o 21 
perfil do universitário e discussão sobre os diferentes saberes. A Profª. Kátia justifica que 22 
muitos professores da Enfermagem não vão poder participar do Integraceo porque ficou 23 
bem no período das aulas práticas da Enfermagem. O Prof. Daniel explica que as aulas 24 
vão ser suspensas nesse período, no entanto, entende as demandas de saídas em campo 25 
e as aulas práticas, mas pediu ao Departamento de Enfermagem que fizesse um esforço 26 
para poder participar. A Profª. Maria Luisa questiona qual a implicação de fazer as 27 
atividades no prédio da Zootecnia no mesmo modelo que o anterior. A Profª. Renata 28 
explica que no modelo anteriormente estava prevsto a realização de atividades físicas, 29 
atividades culturais, que no mesmo prédio existe todo um contexto quanto “clima de 30 
trabalho”, explica que os professores poderiam se dispersar para realizar outras atividades 31 
no período do evento. A Profª. Renata informa que estão abertas as incrições para 32 
representantes docentes no Conselho de Centro do CEO - CONCEO até dia 19.09 33 
conforme Edital Eleitoral 08/2013. A Profª. Renata realiza uma apresentação sobre a 34 
questão da UDESC em Palmitos, ressalta que é a mesma apresentação realizada pelo 35 
Reitor na Audiência Pública da ALESC do dia 10.09.2013, informando ainda que haverá 36 
outra reunião dia 17.09, que nessa reunião do dia 10.09 haviam 8 deputados, 6 37 
vereadores de Palmitos, 3 Prefeitos, representantes da SDR e CDL de Palmitos, sendo 38 
que da UDESC estavam presentes na plateia o Prof. Mayco, Prof. Alfredo, Prof. Luciano, 39 
Prof. Daniel, o Thiago Secretário de Comunicação da UDESC e a Profª. Kiciosan. Ainda 40 
com a palavra a Profª. Renata esclareceu aos Conselheiros que houve uma queda no 41 
reboco do Prédio do Curso de Engenharia de Alimentos de Pinhalzinho, as aulas foram 42 
suspensas e a Direção está tomando as medidas cabíveis. A Profª. Maria Luisa questiona 43 
quanto as notícias que estão saindo no site, que os textos que são enviados pelo 44 
departamento estão sendo distorcidos pelos Jornalistas. A Secretaria Marilha informa que 45 
quando houver alguma informação distorcida para entrar em contato com o Setor de  46 
Comunicação da UDESC e solicitar a correção na página, informou também que o setor 47 
de Comunicação direcionou o jornalista Valmor para realizar as notícias do CEO, sendo 48 
que a servidora Marilha, por não ser jornalista, não pode publicar matérias no site do CEO. 49 
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Por fim, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues agradeceu a presença de todos e declarou 1 
encerrada a sessão, da qual, eu, Marilha dos Santos, secretária, lavro a presente ata que, 2 
após ser lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por 3 
todos os conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, aos dezesseis dias do 4 
mês de setembro do ano de dois mil e treze. 5 


