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ATA Nº 101. Aos dezessente dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às nove 1 
horas, no Prédio da UDESC, localizado na BR 282, Km 573, na cidade de Pinhalzinho-SC, 2 
reuniu-se o Conselho de Centro do Centro de Educação Superior do Oeste – CONCEO, 3 
presidido pela Profª. Renata Mendonça Rodrigues, Diretora Geral do CEO, e com a 4 
presença dos seguintes Conselheiros: Vanessa de Marco Canton, Daniel Iunes Raimann, 5 
Weber da Silva Robazza, Diego de Córdova Cucco, Renata Tumelero, Édlamar Kátia 6 
Adamy, Aniela Pinto Kempka, Maria Luisa Appendino Nunes, e João Victor Balestrin 7 
Sartor. Constatado o “quorum”, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a 8 
todos e declarou aberta a reunião. Em seguida a Presidente do Conselho apresentou a 9 
justificativa de falta da Conselheira Carine Vendruscolo, a qual foi aprovada por 10 
unanimidade pelo Conselho. Em expediente, a Profª. Renata solicitou a inclusão na pauta 11 
dos seguintes processos: CPA 7059/2013, CPA 7063/2013, CPA 7040/2013 e CPA 12 
7062/2013 referente a solicitação de gratificação de dedicação integral - GDI de 13 
professores do CEO. A Conselheira Vanessa solicitou a inclusão na pauta da aprovação 14 
da alteração do item “b”, do parágrafo único do art. 11 da Resolução de Viagens de 15 
Estudos do CEO – Resolução CONCEO 002/2013. O Prof. Daniel solicitou a inclusão na 16 
pauta do processo CPA 7232/2013 referente a abertura de processo seletivo na área de 17 
comunicação e expressão. As inclusões de pauta foram aprovadas por unanimidade pelo 18 
Conselho. Nada mais havendo em expediente. Deu-se início à ordem do dia: 1) Processo 19 
CPA: 1051/2013: Origem: Direção de Administração do CEO. Interessado: Direção Geral 20 
do CEO. Assunto: Solicitação de Priorização de Projetos e Obras aos Departamentos. 21 
Relatora: Profª. Aniela Pinto Kempka (O processo foi retirado de pauta em 22.04.2013 22 
devido à ausência da relatora, e pedido vistas da Prof.ª Renata em 27.05.2013). A relatora 23 
de vistas apresentou voto favorável à aprovação da realocação das demandas conforme 24 
ampla discussão com o Conselho e com os Chefes de Departamento em reunião 25 
específica, ficando a nova tabela com as demandas do CEO da seguinte forma: 26 

Centro de custos: CEO - 2013 

CPA Demanda Descrição do objeto Prioridade 
para o 

CENTRO 

1273/2012 DIR Adequação de todos prédios (gás) para obtenção do 
habite-se e alvará  

0 

14592/2010 EAL Reforma prédio Pinhalzinho - contratação de projetos e 
execução  

1 

8602/2011 EAL Projetos e execução Usinas Piloto 2 

1847/2011 DIR Plano Diretor das áreas de Pinhalzinho, Chapecó e 
Palmitos 

3 

17650/2011 DIR Construção ETE Chapecó, Pinhalzinho e Palmitos 4 

3907/2012 
2040/2012 
5954/2012 

ZOO Cerca e portal de entrada da fazenda experimental  
Subestação, iluminação e distribuição de energia da 
fazenda experimental  
Poço artesiano e distribuição de água para a fazenda 
experimental   

5 

8425/2012 DIR/ 
ZOO/EAL 

Acesso, cerca e portão - Pinhalzinho e Chapecó 
Urbanização Sto. Antônio -Conclusão projetos e 
execução 
Projeto para urbanização e área de convivência em 
Pinhalzinho 

6 

13090/2010 EAL Laboratório de leite (projeto e execução) 7 

8513 ENF Projeto e execução-Prédio Enfermagem 8 

Não há MOV Cobertura da rampa - pavimento superior (Palmitos) 9 C
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13444/2011 ZOO Projeto para galpões e sede da fazenda experimental 10 

19818/2012 DIR Projeto e execução de prédio da administração em 
Chapecó, abrigando também biblioteca central, 
almoxarifado, garagem para carros oficiais, área de 
convivência e auditório  

11 

Não há MOV Pintura interna e externa, grade e urbanização 
Palmitos 

12 

Não há MOV Projeto para área de convivência em Palmitos 13 

Não há DIR Projetos para Ginásios de esportes adaptável para 
multiuso para todas as cidades  

14 

Em discussão, a relatora do processo Profª. Aniela acatou o voto da relatora de vistas. Em 1 
votação, o voto da relatora de vistas foi aprovado por unanimidade. 2) Processo CPA 2 
5381/2013: Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: Departamento de 3 
Enfermagem. Assunto: Locação do Espaço Físico para o Departamento de Enfermagem. 4 
Relator: Dilmar Baretta. (Diligenciado na reunião do dia 27.05.2013). Na ausência do 5 
relator o voto foi lido pela conselheira suplente Vanessa. O relator apresentou voto 6 
favorável a locação do espaço físico para o Departamento de Enfermagem. Em discussão, 7 
a Profª. Renata realiza um histórico da entrada do processo em pauta e explica que o 8 
processo não necessitaria de aprovação do CONCEO, já que poderia ter sido inserido em 9 
comunicação aos conselheiros. No entanto, o mesmo foi aprovado por ad referendum, 10 
pois na última reunião do Conselho faltava a avaliação da BESCOR do local em que se 11 
pretendia realizar a locação (Prédio na Rua Sete de Setembro ao lado da Caixa 12 
Econômica Federal). Posteriormente, a locação foi aprovada pela BESCOR. Em votação, 13 
o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 3) Processo CPA 14 
6531/2013. Origem: Direção Geral do CEO. Interessado: Centro de Educação Superior do 15 
Oeste – CEO. Assunto: Apreciação e Aprovação do Planejamento Estratégico do Centro 16 
de Educação Superior do Oeste – CEO. Relator: Daniel Iunes Raimann (Diligenciado em 17 
27.05.2013). O processo foi novamente diligenciado para complementação. 4) Processo 18 
CPA 7437/2013. Origem: Formandos da Enfermagem e Zootecnia 2013/2. Interessado: 19 
Formandos da Enfermagem e Zootecnia 2013/2. Assunto: Solicitação dos formandos dos 20 
cursos de Enfermagem e Zootecnia da turma de 2013/2 para alteração do horário de início 21 
da colação de grau do dia 14.02.2014 das 20h para às 19h. Relator: Diovani Paiano. O 22 
processo foi retirado de pauta por ausência do relator. 5) Processo CPA 7193/2013. 23 
Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: Andréa Noeremberg Guimarães. 24 
Assunto: Solicitação de transporte para realizar viagem de estudos com acadêmicos para 25 
a cidade de Porto Alegre. A viagem está vinculada às disciplinas de Sistema de 26 
Assistência de Enfermagem IV: Saúde Mental e Semiologia e Semiotécnica. Serão 27 
realizadas visitas ténicas no Hospital Psiquiátrico São Pedro e no Hospital das Clínicas. 28 
Relator: Dilmar Baretta. O relator apresentou parecer favorável a solicitação de viagem de 29 
estudos. Em discussão, a Profª. Kátia expõe que foi solicitado parecer do setor de 30 
transporte, mas não houve retorno, entretanto explica que como não foi usado recurso 31 
para estes fins, foi encaminhado o processo. A Profª. Renata explica que o setor está 32 
sofrendo mudanças por isso da demora, mas também entende que não havia nenhum 33 
empecilho e que deu andamento a tramitação. Em votação, o voto do relator foi aprovado 34 
por unanimidade pelo Conselho. 6) Processo CPA 7594/2013: Origem: Departamento de 35 
Zootencia. Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão e aprovação da 36 
solicitação de concurso público na área de Bovinocultura de Leite e Nutrição de 37 
Ruminantes. Relatora: Profª. Carine Vendruscolo. Na ausência da relatora, o voto foi lido 38 
pela Profª. Renata que o recebeu via e-mail. A relatora diligenciou o processo. 7) 39 
Processo CPA 7582/2013. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: 40 
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Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão e aprovação da alteração de resolução 1 
do Trabalho de Conclusão de Curso de Zootecnia. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O 2 
relator apresentou voto favorável a aprovação dos itens 1,2,3,4,6,7 apontados às folhas 01 3 
e 02 do processo e da exclusão da alteração pretendida pelo item 5 apontados à folha 02. 4 
Em discussão, o Prof. Daniel explicou a retirada do último item tendo em vista que a 5 
questão está sendo dscutida na alteração da resolução de TCC do CEO (002/2007 6 
ConCEO). Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 8) 7 
Discussão e Aprovação das Solicitações de Gratificação de Dedicação Integral dos 8 
seguintes professores: a) Processo CPA 7059/2013 – Interessada: Profª. Olvani Martins 9 
da Silva; b) Processo CPA 7063/2013 – Interessada: Profª. Elisangela Argenta Zanatta; c) 10 
Processo CPA 7040/2013 – Interessado: Flávio José Simioni; d) Processo CPA 7062/2013 11 
– Interessada: Maria Luiza Bevilaqua Brum. Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues: 12 
A relatora apresentou parecer favorável de todas as solicitações de GDIs. Em discussão, 13 
não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por 14 
unanimidade. 9) Aprovação da alteração do item “b”, parágrafo único do art. 11 da 15 
Resolução de Viagens de Estudos do CONCEO – Resolução CONCEO 002/2013. 16 
Relatora: Vanessa de Marco Canton. Art. 11, parágrafo único, item “b” relatora explicou 17 
que houve um equívoco no valor constante na atual redação do art. da resolução de 18 
viagens de estudos do CONCEO necessitando de alteração, a qual passará a ter a 19 
seguinte redação: b) no caso de utilização de veículo da Universidade será abatido valor a 20 
ser discutido anualmente pelo CONCEO referente a cada quilometro rodado. Em 21 
discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado 22 
por unanimidade pelo Conselho. Em seguida a Conselheira Vanessa sugeriu que o valor 23 
do quilometro rodado com veículos da UDESC para este ano é de R$ 0,50 (cinquenta 24 
centavos), levando em conta os custos médios apresentados pelo GEV para a FROTA DO 25 
ceo. 10) Processo CPA 7232/2013. Assunto: Aprovação do Ad referendum da Profª. 26 
Renata Mendonça Rodrigues da solicitação de processo seletivo na área de comunicação 27 
e expressão. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimamm. O relator apresentou voto favorável a 28 
aprovação do Ad referendum da solicitação de processo seletivo na área de comunicação 29 
e expressão. 11) Assuntos gerais e comunicações pessoais. A Presidente do 30 
Conselho, Profª. Renata, apresentou para os Conselheiros o retorno e o andamento do 31 
processo CPA 2320/2013, no qual o Conselho solicita a reitoria minuta de instrução 32 
normativa quanto a transferência/remoção de docentes. A Conselheira Vanessa reforça 33 
sobre o cronograma das compras do artigo 171 que já foi encaminhado por email aos 34 
chefes do departamento e realiza a leitura íntegra das datas definidas. O Prof. Diego 35 
solicitou que a Vanessa avise os Chefes quanto ao andamento da tramitação desse 36 
recurso. A Conselheira Vanessa apresentou o saldo de viagens acadêmicas até o dia 37 
31.05.2013, sendo: Engenharia de Alimentos: R$ 15.616,62; Zootecnia: 17.472,50 e 38 
Enfermagem: 22.847,93. Apresentou também o saldo de diárias: Administração: 39 
R$24.195,00; Engenharia de Alimentos: R$ 2.056,00; Zootecnia: R$ 4.635,50 e 40 
Enfermagem: R$ 2.306,00; e ainda, o saldo de diárias de PRODIP: Engenharia de 41 
Alimentos: R$ 4.500,00; Zootecnia: R$ 2.780,00 e Enfermagem: R$ 5.000,00. A 42 
Conselheira Vanessa comentou que é possível acompanhar pelo site os gastos e quais 43 
licitações estão tramitando. Com a palavra o Prof. Daniel informou que está aberto o 44 
Processo Seletivo da UDESC, sendo 9 vagas para o CEO, listou cada uma delas e 45 
solicitou para que os Chefes confirmem as bancas. A Profª. Kátia lembra que ficou 46 
aprovado que seria entregue o diploma no ato da colação, pois o fato de não entregar o 47 
diploma no ato demora 4 (quatro) meses para o acadêmico estar inserido no mercado de 48 
trabalho. Com a palavra o Prof. Diego informou ao Conselho que estará pedindo renúncia 49 
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do cargo de Chefe de Departamento da Zootecnia explicou que seu mandato termina no 1 
começo de setembro deste ano, mas entende que seria mais viável o novo Chefe assumir 2 
o departamento no começo do semestre, por isso estará realizando sua renúncia a partir 3 
do dia 20.06.2013. Por fim, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues agradeceu a presença 4 
de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Marilha dos Santos, secretária, lavro 5 
a presente ata que, após ser lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, 6 
pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, 7 
aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze. 8 


