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ATA Nº 093. Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às 1 
quatorze horas, no Prédio da Adminsitração, localizado na Rua Benjamin Constant, n. 2 
84E, Centro, na cidade de Chapecó-SC, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro de 3 
Educação Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela Profª. Renata Mendonça 4 
Rodrigues, Diretora Geral do CEO, com o apoio da Professora Maria Luiza Bevilaqua Ex 5 
Diretora Geral Pró-Tempore do CEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros: 6 
Vanessa Isabel de Marco Canton, Lucíola Bagatini, Carine Vendruscolo, Edlámar Kátia 7 
Adamy, Diego de Córdova Cucco, Diovani Paiano, Aniela Pinto Kempka, Rosana Amora 8 
Ascari, Gilmar de Almeida Gomes, Ricardo Dutra Germani e Lucimara Priscila Bublitz. 9 
Constatado o “quorum”, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos e 10 
declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão das atas enviada anteriormente 11 
por e-mail: Ata do dia 27.08.2012 e 05.09.2012 foram aprovadas por unanimidade pelo 12 
Conselho. Em expediente, a Professora Lucíola Bagatini solicitou a inclusão de pauta de 13 
dois processos: Processo CPA 13949/2012. Origem: Departamento de Zootecnia. 14 
Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: Alteração da Grade Curricular do 15 
Curso de Zootecnia – Resolução 045/2008 e, Processo CPA 13179/2012. Origem: 16 
Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: Alteração 17 
da Grade Curricular do Curso de Zootecnia – PPC em Extinção – Resolução 052/2003. 18 
Justificou que recebeu os referidos processos na última quinta-feira e necessitava realizar 19 
a Instrução Técnica, por isso não conseguiu enviar antes, necessitando a inclusão na 20 
pauta. Foi aprovada a inclusão dos citados processos por unanimidade pelos 21 
Conselheiros. Nada mais havendo em expediente. Deu-se início à ordem do dia: 1) 22 
Processo CPA 12742/2012: Origem: Direção de Pesquisa e Pós Graduação. Interessado: 23 
Centro de Educação Superior do Oeste. Assunto: Aprovação do Ad Referendum da Maria 24 
Luiza Bevilaqua Brum da indicação feita pela Comissão de Pesquisa para representantes 25 
do Centro no Comitê de Pesquisa da UDESC. Relatora: Edlámar Kátia Adamy. A relatora 26 
apresentou voto favorável a aprovação do Ad Referendum da Professora Maria Luiza 27 
Bevilaqua Brum da aprovação da indicação feita pela Comissão de Pesquisa da 28 
Professora Lucimare Ferraz (titular) e Professora Letícia de Lima Trindade (suplente) para 29 
representarem o Centro no Comitê de Pesquisa da UDESC. Em discusão o Professor 30 
Diego questionou porque não foi indicado um professor de outro curso já que a vaga é 31 
para titular e suplente. Na oportunidade a Profª. Maria Luiza esclareceu que a indicação 32 
veio do próprio comitê de pesquisa e foi apresentado pela Direção de Pesquisa e Pós 33 
Graduação, a qual necessitava de um despacho urgente tendo que em vista que só faltava 34 
a indicação do CEO para emissão da portaria da reitoria, mas que o questionamento será 35 
levado ao conhecimento do Diretor de Pesquisa e Pós Graduação. Em votação, o voto da 36 
relatora foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 2) Processo CPA 9192/2012: 37 
Origem: Direção de Pesquisa e Pós Graduação. Interessado: Departamento de Zootecnia. 38 
Assunto: Aprovação do Projeto de Curso de Mestrado para o Departamento de Zootecnia. 39 
Relatora: Aniela Pinto Kempka. A relatora apresentou voto favorável a aprovação do 40 
Projeto de Curso de Mestrado em Zootecnia por estar o projeto muito bem detalhado e 41 
justificado, demostrando a vocação da região, do curso e da Universidade pela 42 
verticalização, pelo corpo docente ser qualificado e possuir vários projetos de pesquisa em 43 
andamento, pela qualidade da descrição e da elaboração do regimento interno, pela 44 
comprovação da infraestrutura existente ser compatível com a implantação do curso. Em 45 
discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado 46 
por unanimidade por este Conselho. 3) Processo CPA 8282/2012: Origem: Departamento 47 
de Enfermagem. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: Análise e 48 
Aprovação do Plano Individual de Trabalho dos Professores do Curso de Enfermagem. 49 
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Relator: Prof. Gilmar de Almeida Gomes. O relator apresentou voto favorável a aprovação 1 
dos Planos de Trabalhos Individuais dos Professores do Curso de Enfemagem com 2 
exceção do Plano de Trabalho Individual da Profª. Keyla do Nascimento. Em discussão a 3 
Profª. Edlámar Kátia esclareceu aos Conselheiros que não conseguiu fechar as 40h 4 
(quarenta horas) no PTI da Professora Keyla, também informou que a própria professora 5 
avisou ao departamento que irá pedir exoneração no final do ano. A Professora Maria 6 
Luiza questionou como fica a situação do encaminhamento do processo administrativo 7 
com o pedido de exoneração. Os Professores Gilmar, Aniela e Lucíola afirmaram que com 8 
a exoneração o processo administrativo “morre”. A Vanessa lembrou que embora a 9 
Professora Keyla afirmou que irá pedir exoneração no final do semestre, ela ainda 10 
continua no departamento e deveria cumprir suas horas no PTI. A secretária Marilha 11 
manifestou que então seria interessante enviar o processo administrativo para 12 
conhecimento da Projur/Reitoria e se mais adiante a professora efetivamente pedir 13 
exoneração então o processo administrativo consequentemente irá se findar. Em votação, 14 
o voto do relator foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 4) Processo CPA 15 
13083/2012. Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: 16 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Análise e Aprovação do Plano 17 
Individual de Trabalho dos Professores do Curso de Engenharia de Alimentos. Relator: 18 
Prof. Diego de Córdova Cucco. O Professor Diego explicou que não chegou até ele o 19 
processo após a diligência em 27.08.2012. O Prof. Gilmar disse que o processo foi 20 
corrigido conforme o parecer do Prof. Diego e solicitou que entrasse na pauta no final da 21 
reunião, assim buscará o processo que ficou no carro e entregará ao relator, e este terá 22 
tempo hábil para avaliar as correções. O relator aceitou a proposta e os Conselheiros 23 
aprovaram por unanimidade inserir o referido processo no final da pauta. 5) Processo 24 
CPA 13665/2012. Origem: Direção de Extensão do CEO. Interessado: Centro de 25 
Educação Superior do Oeste. Assunto: Solicitação de Criação da Associação Atlética do 26 
CEO. Relator: Ricardo Dutra Germani. O relator diligenciou o processo para correções. O 27 
Professor Diovani questionou se é competência do Conselho analisar esse processo, e o 28 
relator afirmou que sim. A Professora Kátia pediu informações de como seria a 29 
coordenação dessa associação, e o Prof. Diego explicou que os próprios alunos é que 30 
coordenam a associação. 6) Processo CPA 13714/2012. Origem: Departamento de 31 
Zootecnia. Interessado: Julcemar Dias Kessler. Assunto: Homologação do pedido de 32 
viagem de estudos do Professor Julcemar Dias Kessler para Capão do Leão – RS. 33 
Relatora: Profª. Carine Vendrusculo. A relatora apresentou voto favorável a viagem de 34 
estudos. Em discussão, a Conselheira Vanessa recomenda que a relatora verifique se há 35 
quantitativo/orçamento disponível para o departamento realizar a viagem com o setor de 36 
diárias e transportes. Com isso, a Professora Maria Luiza interropeu a reunião para 37 
solicitar que os relatores dos processos de viagem CPA 13714-2012 e CPA 13486-2012   38 
verifiquem junto ao setor de diárias e transportes a questão orçamentária e após voltam-se 39 
os processos para o final da pauta da reunião para análise do Conselho de Centro. Com a 40 
palavra a Conselheira Vanessa esclareceu que deve acompanhar o processo a 41 
informação de que há quantitativo/orçamento para realizar a viagem, e que essa 42 
informação pode ser vista pelo próprio interessado, pelo departamento ou pelo relator do 43 
processo. O Professor Diovani comentou que acredita que o Conselho não tem que 44 
analisar o mérito orçamentário. A Professora Lucíola discordou do comentário do Prof. 45 
Diovani esclarecendo que cabe sim ao Conselho analisar o orçamento antes de aprovar a 46 
viagem. O Prof. Diego sugeriu que o processo passe pelo setor de transportes para 47 
verificação da viabilidade econômica antes de entrar em pauta na reunião do CONCEO. A 48 
Professora Aniela sugeriu que quando o processo passar pelo departamento que o relator 49 
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do departamento já verifique com o setor de diárias e transportes se há orçamento para 1 
realizar a viagem, assim quando chegar ao CONCEO não necessita nova análise 2 
orçamentária pelo relator. 7) Processo CPA 12725-2012: Origem: Departamento de 3 
Zootecnia. Interessado: Denise Nunes Araujo. Assunto: Aprovação do Ad Referendum da 4 
Maria Luiza Bevilaqua Brum que aprova a solicitação de viagem de estudos para a 5 
disciplina do Curso de Zootecnia para a cidade de Foz do Iguaçu – PR. Relatora: Profª. 6 
Rosana Amora Ascari. A relatora apresentou voto favorável a aprovação do Ad 7 
Referendum da professora Maria Luiza Bevilaqua Brum na aprovação da viagem do Curso 8 
de Zootecnia para a cidade de Foz do Iguaçu-PR. Em discussão, não houve quem queria 9 
discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 10 
8) Processo CPA 13949/2012: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: 11 
Departamento de Zootecnia. Assunto: Alteração da Grade Curricular do Curso de 12 
Zootecnia, Resolução 045-2008. Relatora: Lucíola Bagatini. A relatora apresentou voto 13 
favorável a aprovação das alterações da Grade Curricular do Curso de Zoootencia, 14 
atendendo a Resolução 014/2010. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em 15 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 9) Processo 16 
CPA 13179/2012: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de 17 
Zootecnia. Assunto: Alteração da Grade Curricular do Curso de Zootecnia – PPC em 18 
Extinção – Resolução 052-2003. Relatora: Lucíola Bagatini. A relatora explicou que essas 19 
alterações são necessárias tendo em vista que a grade estar em extinção e apresentou 20 
parecer favorável a aprovação das alterações de pequena monta da grade curricular do 21 
Curso de Zootecnia – Resolução 052-2003. Em discussão, não houve quem queira 22 
discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 10) Processo CPA 23 
13083/2012. Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: 24 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Análise e Aprovação do Plano 25 
Individual de Trabalho dos Professores do Curso de Engenharia de Alimentos. Relator: 26 
Prof. Diego de Córdova Cucco. Recebido o processo o relator apresenta voto favorável a 27 
aprovação dos Planos de Trabalhos Individuais dos Professores do Curso de Engenharia 28 
de Alimentos. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto do 29 
relator foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 11) Processo CPA 13714/2012: 30 
Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Julcemar Dias Kessler. Assunto: 31 
Homologação do pedido de viagem de estudos do Professor Julcemar Dias Kessler para 32 
Capão do Leão – RS. Relatora: Profª. Carine Vendrusculo. Após análise junto ao setor de 33 
diárias e transportes foi verificado que consta quantitativo, assim a relatora apresentou 34 
voto favorável a aprovação do pedido de viagem de estudos para a cidade de Foz do 35 
Iguaçu-PR para a disciplina do Curso de Zootecnia. Em discussão, não houve quem 36 
queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade por este 37 
Conselho. 12) Processo CPA 13486/2012: Origem: Departamento de Enfermagem. 38 
Interessado: Rosana Amora Ascari. Assunto: Solicitação de viagem de estudos para 39 
participação no 64º Congresso Brasileiro de Enfermagem no Centro de Eventos da PUC 40 
em Porto Alegre-RS. Relator: Prof. Diego de Córdova Cucco. Após análise junto ao setor 41 
de diárias e transportes foi verificado que consta quantitativo, assim o relator apresentou 42 
voto favorável a aprovação do pedido de viagem para o 64º Congresso Brasileiro de 43 
Enfermagem em Porto Alegre-RS. Em discussão, não houve que queira discutir. Em 44 
votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 13) Assuntos 45 
gerais e comunicações pessoais. A Professora Lucíola informou ao Conselho que 46 
recebeu um ofício de acadêmicos do Curso de Zootecnia relatando a má-conduta de 47 
alguns alunos do próprio curso de Zootecnia nos jogos do CEO, e que pelo fato relatado 48 
poderia ser aplicada uma advertência aos acadêmicos envolvidos. O Prof. Diego 49 
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comentou que não recebeu nenhuma comunicação sobre o assunto. O Prof. Diovani 1 
sugeriu que caso fosse aplicado a advertência que está fosse feita pela Direção de 2 
Extensão que organizou o evento, ou então pela Direção Geral. Com a fala a Professora 3 
Maria Luiza afirmou que entende que neste caso quem tem que aplicar a advertência é o 4 
Chefe de Departamento. A secretária Marilha leu que no regimento interno da UDESC 5 
consta que para aplicar pena de advertência e repressão a competência é dos Chefes de 6 
Departamento e Direção Geral. A Profª. Lucíola disse que vai aguardar chegar o 7 
documento oficial dos Professores de Educação Física e após analisará os 8 
encaminhamentos junto com o Departamento e a Direção. Com a palavra o Professor 9 
Diovani questionou as datas das reuniões extraordinárias do CONCEO, explicou que já foi 10 
decidido anteriormente que nas reuniões extraordinárias seria realizado um rodízio dos 11 
dias da semana para que Conselheiro que tenha atividades naquele dia não seja 12 
prejudicado. A Profª. Maria Luiza lembrou que isso já tinha sido definido no ano passado e 13 
que realmente essa informação chegou até ela, mas como já tinha sido agendada a 14 
reunião, manteve-se a data de hoje. Com a palavra a secretária Marilha informou que o 15 
agendamento de todas as datas das reuniões ordinárias do CONCEO tem sido cumpridas 16 
regularmente, que somente houve esses transtornos nessas últimas reuniões 17 
extraordinárias e que irá cuidar para que seja obedecido esses rodízios nas próximas 18 
reuniões extraordinárias junto com a Direção Geral. A secretária Marilha aproveitou para 19 
informar que recebeu ofício da Direção de Extensão solicitando a antecipação da reunião 20 
do CONCEO do mês de outubro, pois há necessidade de homologar os processos de 21 
extensão antes do dia 23.10, assim foi acordado e definido com os Conselheiros a 22 
antecipadação da próxima reunião ordinária do CONCEO para a data de 22.10.2012 23 
(segunda-feira). Com a palavra a Profª. Maria Luiza Bevilaqua Brum explicou que seu 24 
mandato no Conselho de Administração - CONSAD está se findando e que trata-se da 25 
vaga de representante de Chefe de Departamento do Centro, explicou que não pediu 26 
exoneração antes pois entendia que se tratava da vaga do Curso de Enfermagem, assim 27 
colocou os Chefes de Departamento à disposição para escolher seu representante no 28 
CONSAD. Na oportunidade, a Diretora Renata leu o Estatuto da Udesc onde refere-se ao 29 
representante do Chefe de Departamento do Centro no CONSAD e que ele tem que ser 30 
eleito por seus pares, deste modo os Chefes de Departamento decidiram entre eles que a 31 
vaga de titular será ocupada pelo Professor Diego de Córdova Cucco (Chefe do 32 
Departamento de Zootecnia) e a vaga de suplente pela Professora Edlámar Kátia Adamy 33 
(Chefe do Departamento de Enfermagem), e que findando o mandato eles iram realizar 34 
um rodízio para que outros chefes assuma essa vaga. Com a palavra a Profª. Maria Luiza 35 
se despediu de todos os Conselheiros do CONCEO e agradeceu a todos pelo apoio 36 
durante seu mandato como Diretora Pró-Tempore. Por fim, a Profª. Renata Mendonça 37 
Rodrigues agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, 38 
Marilha dos Santos, secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, votada e 39 
aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes à 40 
reunião em questão. Chapecó, aos dezenove dias do mês de setembro do ano dois mil e 41 
doze. 42 


