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ATA Nº 123. Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, às 2 

quatorze horas, no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, no 3 

Bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro de 4 

Educação Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela Profª. Renata Mendonça 5 

Rodrigues, Presidente do CONCEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros: 6 

Aleksandro Shafer da Silva, Dilmar Baretta, Kiciosan da Silva Galli, Elisangela Argenta 7 

Zanatta, Weber da Silva Robazza, Julcemar Dias Kessler, Marcel Manente e Jian Carlos 8 

Meurer. Constatado quórum, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos e 9 

declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão da ata enviada anteriormente por e-10 

mail: Ata do dia 23.02.2015, foi aprovada por maioria pelo conselho, com abstenção da 11 

Profª Kiciosan da Silva Galli, do Prof. Aleksandro Shafer da Silva e do Jian Carlos Meurer. 12 

Em expediente, a Profª Renata entregou aos Chefes de departamento, a cartilha “Demandas 13 

2015” onde consta as demandas de cada centro de ensino. Nada mais havendo em 14 

expediente, deu-se início a ordem do dia pelo item 3.1 da pauta. 1) Processo SGPE: 15 

15490/2014. Origem: CEO-ENF. Interessado: Prof. Gustavo Felippe da Silva. Assunto: 16 

Discussão e aprovação do pedido do Professor Gustavo Felippe da Silva de transferência de 17 

sua alocação do Centro de Educação Superior do Oeste para o Centro de Ciências 18 

Agroveterinárias. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O processo foi retirado de pauta, 19 

pois ainda se encontra em diligência no Departamento de Enfermagem. 2) Processo SGPE: 20 

247/2015. Origem: CEO-ENF. Interessada: Profª Maria Luiza Bevilaqua Brum. Assunto: 21 

Discussão e aprovação da solicitação de licença prêmio. Relator: Prof. Aleksandro Schafer 22 

da Silva. O voto do relator foi favorável a aprovação do pedido de licença prêmio. O 23 

processo ficou em diligência na última reunião para conferência do período de licença, as 24 

datas foram corrigidas pela Direção de Ensino. Em discussão, não houve quem quisesse 25 

discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade por este conselho. 3) 26 

Processo SGPE: 2196/2014. Origem: CEO/ZOO. Interessada: Profª Maria Luisa 27 

Appendino Nunes. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de credenciamento nas 28 

disciplinas Seminário em Produção Animal Sustentável, Manejo de Resíduos e Dejetos e 29 

Vivências em Agropecuária.  Relator: Prof. Weber da Silva Robazza. O voto do relator foi 30 

favorável a aprovação da solicitação de credenciamento. Em discussão: não houve quem 31 

quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 4) Processo 32 

SGPE: 2194/2015. Origem: CEO – ZOO. Interessado: Prof. Carlos Eduardo Oltramari. 33 

Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de credenciamento na disciplina de 34 

Fisiologia Animal I e II. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O voto do relator foi 35 

favorável a aprovação da solicitação de credenciamento. Em discussão: não houve quem 36 

quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 5) Processo 37 

SGPE: 16617/2014. Origem: CEO – EA. Interessada: Profª Soeli Francisca Mazzini Monte 38 

Blanco. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de transferência de Centro. Relator: 39 

Prof. Aleksandro Schafer da Silva. O relator pede que fique em diligência, pois estamos no 40 

aguardo da aprovação das vagas do concurso público e publicação do edital. 6) Processo 41 

SGPE: 599/2015. Origem: CEO/ENF. Interessado: Prof. Arnildo Korb. Assunto: Discussão 42 

e aprovação da solicitação de afastamento para participação em congresso no exterior. 43 

Relator: Prof. Dilmar Baretta. O voto do relator foi favorável a aprovação da solicitação de 44 

afastamento. Em discussão: A Profª Renata questionou sobre a quantidade de dias que o 45 
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professor vai permanecer no exterior após o término do evento. O Prof. Dilmar explicou que 1 

o processo foi aprovado no departamento e esta de acordo com a resolução. Em votação, o 2 

voto do relator foi aprovado por unanimidade. 7) Processo SGPE: 2319/2015. Origem: 3 

CEO/ZOO. Interessado: Prof. Diovani Paiano. Assunto: Discussão e homologação da 4 

aprovação Ad referendum da presidente do CONCEO da solicitação da viagem de estudo do 5 

grupo PET, para participação no XVIII ENAPET na cidade de Londrina – PR, de 18 a 6 

21/04/2015. Relatora: Profª. Elisangela Argenta Zanatta. O voto da relatora foi favorável a 7 

aprovação do pedido de viagem. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em 8 

votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 8) Processo SGPE: 2908/2015. 9 

Origem: CEO-ZOO. Interessado: Prof. Diovani Paiano. Assunto: Discussão e aprovação da 10 

solicitação de viagem de estudos do grupo PET para participar do XX ENAPET 2015, em 11 

Belém – PA, de 27 a 31/07/2015. Relatora: Profª. Elisangela Argenta Zanatta. O voto da 12 

relatora foi favorável a aprovação do pedido de viagem. Em discussão: não houve quem 13 

quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 9) Processo 14 

SGPE: 1756/2015. Origem: CEO/ZOO. Interessado: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. 15 

Assunto: Discussão e homologação da aprovação Ad referendum da presidente do 16 

CONCEO da solicitação de progressão por desempenho. Relator: Prof. Daniel Iunes 17 

Raimann. O voto do relator foi favorável a homologação da solicitação do pedido de 18 

progressão. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator 19 

foi aprovado por unanimidade. 10) Processo SGPE: 2864/2015. Origem: CEO-ENF. 20 

Interessada: Profª Elisangela Argenta Zanatta. Assunto: Discussão e homologação da 21 

aprovação Ad referendum da presidente do CONCEO do pedido de abertura do processo 22 

seletivo para a área do conhecimento de Gestão, Gerenciamento e Educação Permanente em 23 

Enfermagem. Relator: Prof. Julcemar Kessler. O voto do relator foi favorável a 24 

homologação da solicitação do pedido de  abertura do processo seletivo. Em discussão: não 25 

houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 26 

11) Processo SGPE: 2837/2015. Origem: CEO-ZOO. Interessado: Prof. Julcemar Kessler. 27 

Assunto: Discussão e homologação da aprovação Ad referendum da presidente do 28 

CONCEO do pedido de abertura do processo seletivo para as disciplinas de Topografia 29 

Aplicada à Zootecnia, Máquinas e Mecanização Agrícola e Manejo Sustentável e 30 

Conservação de Solos. Relatora: Profª. Elisangela Argenta Zanatta. O voto da relatora foi 31 

favorável a homologação da solicitação do pedido de abertura do processo seletivo. Em 32 

discussão: O Prof. Julcemar ressaltou a importância da contratação urgente do professor 33 

para esta disciplina, uma vez que o professor efetivo está afastado por licença médica. A 34 

Profª Renata esclareceu que tem que lançar o Edital no mínimo três vezes para poder fazer a 35 

contratação direta. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 12) 36 

Processo SGPE: 202/2015. Origem: CEO/DG. Interessado: Centro de Educação Superior – 37 

CEO. Assunto: Discussão e aprovação da lista de prioridades de obras e reformas do CEO 38 

para 2015.  Relator: Profª. Weber da Silva Robazza. O voto do relator foi favorável a 39 

aprovação da lista de prioridades. Em discussão: O Prof. Julcemar questionou sobre a 40 

prioridade para a construção dos galpões, principalmente para as atividades relacionadas ao 41 

Mestrado em Zootecnia, e ressaltou que a Reitoria já tinha se comprometido com esta obra 42 

em específico. O Prof. Marcel também falou da importância da instalação de energia 43 

elétrica, construção do poço e dos galpões na Fazenda, pois são obras essenciais. A Profª 44 

Renata falou que está cobrando do setor de obras a realização dos projetos, e que o próximo 45 
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concurso vai ter vagas para o profissional de Engenheiro Civil, principalmente para atender 1 

as demandas de estrutura física do CEO. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 2 

unanimidade. 13) Processo SGPE: 22527/2014. Origem: CEO- DAD. Interessado: Centro 3 

de Educação Superior – CEO. Assunto: Discussão e aprovação do Orçamento do CEO 4 

2015. Relator: Profª. Weber da Silva Robazza. O voto do relator foi favorável a aprovação 5 

do Orçamento do CEO 2015. Em discussão: O Prof. Julcemar falou das demandas do 6 

departamento de Zootecnia, que não foi possível adquirir vários equipamentos no último 7 

ano, questinou sobre os valores que não foram gastos, sobre os móveis planejados, se vão 8 

ser adquiridos ou não. A técnica Marilha esclareceu que na planilha de prestação de contas 9 

do Centro estes valores estão especificados e detalhados, que somente um item não foi 10 

comprado. Que o problema foi que algumas empresas não conseguiram entregar os 11 

equipamentos devido ao término do ano. Ressaltou que o ano de dois mil e quatroze foi 12 

muito produtivo, que os recursos foram gastos com efetividade. Falou que é preciso 13 

respeitar o calendário de licitações da Universidade, e que existe interesse do CEO em fazer 14 

a licitação de equipamentos do Centro, mas que ficou para o CAV fazer, e que o CEO não 15 

tem condições de fazer esta licitação devido a falta de servidores, mas que se até o mês de 16 

julho o CAV não comprir o calendário o CEO vai discutir o desmembramento desta compra. 17 

O Prof. Aleksandro falou sobre a importância, quando possível, de fazer compras de 18 

equipamentos através de dispensa de licitação e parabenizou o trabalho da equipe do setor 19 

de compras. A técnica Marilha falou que o setor vai fazer uma apresentação para os 20 

professores sobre as modalidades de dispensa e inexibilidade. Em votação, o voto do relator 21 

foi aprovado por unanimidade. 14) Assunto: Discussão e homologação da solicitação de 22 

progressão por desempenho. a) Processo SGPE: 2783/2015. Interessado: Prof. Daniel Iunes 23 

Raimann. b) Processo SGPE: 2408/2015. Interessada: Prof. Andreia Zilio Dinon. Relatora: 24 

Profª. Renata Mendonça Rodrigues. O voto da relatora foi favorável a homologação de 25 

ambas as solicitações de progressão. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em 26 

votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 15) Processo 27 

SGPE: 3192/2015. Aprovado. Origem: CEO/SECRETARIA DO CONSELHO. 28 

Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – CEO. Assunto: Discussão e 29 

homologação do Edital Eleitoral n° 01/2015 para eleição de chefe e sub-chefe do 30 

Departamento de Engenharia de Alimentos do CEO. Relatora: Profª. Renata Mendonça 31 

Rodrigues. O voto da relatora foi favorável a homologação do Edital, onde foi eleita a chapa 32 

das Professoras Andreia Zilio Dinon e Darlene Cavalheiro para assumir a chefia de 33 

departamento. Em discussão: A Prof. Renata informou que o Prof. Weber a partir do dia 34 

primeiro de abril vai assumir a Direção de Ensino. Em votação, o voto da relatora foi 35 

aprovado por unanimidade por este Conselho. 16) Processo SGPE: 22322/2014. Origem: 36 

CEO. Interessado: Curso de Tecnologia em Produção Moveleira. Assunto: Discussão e 37 

homologação da aprovação ad referendum solicitação de viagem de estudos para participar 38 

da Feira Internacional de Móveis - em Bento Gonçalves. Relator: Prof. Dilmar Baretta. O 39 

voto do relator foi favorável a homologação do pedido de viagem de estudos. Em discussão: 40 

A Profª Renata lembou aos conselheiros que este ano vai se formar a primeira turma de 41 

Moveleira. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade por este Conselho. 42 

Comunicações pessoais: Os professores Marcel e Julcemar questionaram sobre as regras da 43 

progressão dos professores. A Profª Renata explicou que o Prof. Diego conversou com ela 44 

sobre este assunto e que o Prof. Barichello vai encaminhar o processo para consulta à 45 
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PROJUR. O Prof. Julcemar falou também sobre a organização das atividades do Rondon em 1 

períodos de aulas. A Profª Kiciosan sugeriu ao Centro fazer uma solicitação, encaminhada 2 

pelos departamentos para o Prof. Alfredo, solicitando que o RONDON não ocorra em 3 

período letivo. Que neste ano os alunos foram ao RONDON e o Centro não teve acesso a 4 

lista dos nomes dos alunos que participaram desta atividade, gerando vários problemas 5 

devido às faltas dos alunos nas aulas. A Profª Elisangela também ressaltou as dificuldades 6 

devido as faltas dos alunos em período de RONDON, principalmente nas disciplinas 7 

concentradas. O Prof. Julcemar também falou dos alunos que recebem bolsas, como apoio 8 

discente, monitor, bolsa PRAPE, que estes alunos desenvolvem várias atividades, que o 9 

professor é reponsável por assinar a presença destes alunos, que estes alunos devem 10 

permanecer no Centro. O aluno Jian falou do Edital do apoio discente, questionou a data de 11 

publicação, que é complicado o período de inscrições nos primeiros dias de aula. A Profª 12 

Renata explicou que o período de publicação deste Edital já está programado para o início 13 

do ano letívo, que todos devem ficar atentos aos prazos dos Editais. Esclareceu que vários 14 

alunos se inscreveram e foram buscar ajuda no setor de extensão e que o período de 15 

inscrição não pode ser maior devido aos trâmites de análise de documentação e entrevista 16 

feita pela Assistente Social da Universidade. A Profª Renata também falou que o Prof. 17 

Daniel sairá da Direção de Ensino no dia trinta e um de março e o prof. Weber assumirá esta 18 

função a partir do dia primeiro de abril, e aproveitou para agradecer o Prof. Daniel pelo 19 

trabalho desenvolvido na Direção e deu as boas vidas ao Prof. Weber. A Profª Renata falou 20 

da indicação dos nomes para compor a Comissão de elaboração da proposta de expansão 21 

dos cursos do CEO, que será composta por professores, técnicos e discente, que após a 22 

publicação da Portaria a Comissão terá sessenta dias para concluir este estudo. Falou ainda 23 

da importância e complexidade do trabalho desta Comissão, que o CEO precisa se planejar, 24 

e apostar em cursos que o CEO consiga compartilhar estrutura física, professores, 25 

laboratórios, comunicação. A Profª Renata esclareceu que os pedidos de progressões serão 26 

aprovados por “ad referendum” para não haver necessidade de convocar uma reunião 27 

extraordinária. Por fim, a Profª. Renata agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 28 

a sessão, da qual, eu, Joana Maria de Moraes, secretária, lavro a presente ata que, após ser 29 

lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e por todos os 30 

conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, vinte e três dias do mês de março do 31 

ano de dois mil e quinze. 32 

 33 

 34 

Profª. Renata Mendonça Rodrigues 35 

Presidente do Conselho de Centro/CEO 36 
 37 


