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ATA Nº 113. Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, 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, Julcemar Dias Kessler, Weber da Silva Robazza, Lenita de 6 
Cássia Moura Stefani, Paula Crsitina Primo, Carine Vendruscolo e Edlamar Kátia Adamy. 7 
Constatado quorum, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos e 8 
declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão das atas enviadas anteriormente 9 
por e-mail: Ata do dia 24.03.2014 e 03.04.2014 foram aprovadas por unanimidade pelo 10 
Conselho, com abstenção da Prof. Mayra Teruya Eichemberg. Em expediente, o Prof. 11 
Julcemar solicitou a inclusão do processo CPA 3176/2014 referente ao Credenciamento 12 
da Profª. Suzene Miorelli, a Profª. Lenita solicitou a inclusão do Processo CPA 3369/2014 13 
referente ao projeto de criação da Empresa Junior do Curso de Zootecnia, a Profª. Renata 14 
Mendonça Rodrigues solicitou a inclusão de pauta dos processos 5243/2014 e 5242/2014, 15 
ambos de viagens de estudos do departamento de Engenharia de Alimentos, e informou 16 
também a troca de relator do item 3.8 da pauta. Todas as inclusões de pauta e alterações 17 
foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. Nada mais havendo em expediente, 18 
deu-se início à ordem do dia: 1)  Processo CPA 1739/2014: Origem: Direção de 19 
Extensão. Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – CEO. Assunto: 20 
Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da Comissão de 21 
Extensão do CEO. Relatora: Profª. Carine Vendruscolo. A relatora apresentou parecer 22 
favorável a homologação do Ad Referendum da Profª. Renata que aprova a alteração da 23 
Comissão de Extensão do CEO. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em 24 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 2) Processo CPA: 3825/2014. 25 
Origem: Direção Geral. Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste. Assunto: 26 
Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da Comissão de 27 
Ensino do CEO. Relatora: Renata Tumelero. A suplente Paula Cristina Primo informou que 28 
a relatora diligenciou o processo para correções. 3) Processo CPA: 4449/2014.  Origem: 29 
Departamento de Enfermagem. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: 30 
Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da alteração das 31 
bancas das áreas de “Enfermagem no cuidado ao paciente crítico de saúde” e “Gestão e 32 
gerenciamento em enfermagem em serviços de saúde”. Relatora: Profª. Lenita de Cássia 33 
Moura Stefani. A relatora apresentou parecer favorável a homologação do “Ad 34 
Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da alteração das bancas das áreas 35 
de “Enfermagem no cuidado ao paciente crítico de saúde” e “Gestão e gerenciamento em 36 
enfermagem em serviços de saúde”. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em 37 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 4) Processo CPA: 2288/2014: 38 
Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: 39 
Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da aprovação da 40 
viagem de estudos para a ZOOTEC 2014. Relatora: Profª. Edlamar Kátia Adamy. A 41 
relatora apresentou parecer favorável a homologação do “Ad Referendum” da Profª. 42 
Renata Mendonça Rodrigues da aprovação da viagem de estudos para a ZOOTEC 2014. 43 
Em discussão, a Profª. Renata solicitou que os processos relacionados as viagens de 44 
estudos sejam discutidos nos departamentos e cheguem a Direção com prazo para 45 
discussão no CONCEO, pois os processos estão sempre sendo aprovados via “Ad 46 
Referendum” para cumprir o prazo de chegada no setor de transporte, reforçou que o 47 
professor tem que ter um planejamento e entregar o processo em prazo das reuniões de 48 
departamentos, alertou que os Chefes devem comunicar também os professores 49 
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colaboradores a respeito desse assunto. O Prof. Julcemar comenta que nesse processo 1 
da Zootecnia, o Prof. Diego já havia realizado com bastante antecedência a reserva do 2 
ônibus da Reitoria, e ficou na dependência de saber quantos acadêmicos iriam. Com a 3 
palavra, a Profª. Lenita questiona até que ponto cabe discutir uma aprovação via “Ad 4 
Referendum”. A Profª. Mayra concorda com a fala da Profª. Lenita, e refoça que o 5 
conselho deve sim discutir o mérito das viagens de estudos. O Prof. Julcemar comenta 6 
que no departamento já se pensou em solicitar a aquisição de um ônibus para o Centro. A 7 
Profª. Renata também concorda com as falas e por isso reforça o apelo para os Chefes 8 
comunicarem os professores para se organizarem com os processos de viagem, a fim de 9 
que a demanda possa ser discutida no departamento. Quanto a aquisiçaõ de ônibus 10 
informa que segundo a Reitoria não compensa a compra, tendo em vista que o custo 11 
benefício é muito alto, mas que é possível realizar um levantamento da viabilidade de 12 
aquisição. O Prof. Weber concorda que o departamento tem que discutir o mérito das 13 
viagens. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 5) Processo CPA: 14 
4648/2014: Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: Departamento de 15 
Enfermagem. Assunto: Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça 16 
Rodrigues da aprovação da viagem de estudos para Florianópolis para participar da 17 
exposição “Corpos Fantásticos”. Relatora: Profª. Mayra Teruya Eichemberg. A relatora 18 
apresentou voto favorável à aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça 19 
Rodrigues da aprovação da viagem de estudos para Florianópolis para participar da 20 
exposição “Corpos Fantásticos”. Em discussão, a relatora sugeriu que junto aos processos 21 
de viagens os professores entregassem uma justificativa, colocando dados do que é o 22 
evento/visita, a fim contribuir para análise do relator. A Profª. Kátia afirma que a resolução 23 
de viagens não prevê que o professor deva entregar uma justificativa, e que entende ser 24 
necessário rever a resolução. O O Prof. Julcemar relata que no Departamento de 25 
Zootecnia toda as viagens que ultrapassam os 500 Km, é feita justificativa pelos 26 
professores responsáveis mesmo que na resolução não conste a obrigação deste item.  27 
Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 6) Processo CPA: 28 
5148/2014: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Diego de Córdova Cucco. 29 
Assunto: Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da 30 
aprovação da solicitação de autorização de afastamento do país para participação em 31 
congresso no exterior. Relator: Prof. Dilmar Baretta. O relator apresentou voto favorável à 32 
aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da aprovação da 33 
solicitação de autorização de afastamento do país para participação em congresso no 34 
exterior. Em discussão, o Prof. Dilmar esclarece que o afastamento se dará somente com 35 
ônus limitado, com o recebimento de salário, sem o recebimento de diárias e passagens. 36 
Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 7) Processo CPA: 37 
3038/2014: Origem: Comissão Eleitoral da COPPTA/SETORIAL. Interessado: Centro de 38 
Educação Superior do Oeste – CEO. Assunto: Homologação do processo eleitoral e 39 
resultado  final da eleição dos membros da COOPTA/Setorial do CEO. Relator: Prof. 40 
Julcemar Dias Kessler. O relator apresentou voto favorável à aprovação da homologação 41 
do resultado final e processo eleitoral da COOPTA/Setorial do CEO, sendo eleitos os 42 
seguintes representantes: Marilha dos Santos (titular) e Joana Maria de Moraes (suplente); 43 
Marilene dos Santos Franceschi (titular) e Patricia Bairros Alves (suplente); Zuleica Auler 44 
Magnan (titular) e Sara Angelita Goellner (suplente). Em discussão, não houve quem 45 
quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 8) 46 
Assunto: Homologação dos processos das solicitações de progressão dos 47 
professores do Departamento de Zootecnia: a) Processo CPA: 3353/2014 - 48 
Interessada: Maria Luisa Appendino Nunes; b) Processo CPA 2934/2014 - 49 
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Interessado: Antônio Waldimir Leopoldino da Silva; c) Processo CPA 2451/2014 - 1 
Interessada: Lenita de Cassia Moura Stefani; d) Processo CPA 914/2014 - 2 
Interessado: Diego de Córdova Cucco; e)  Processo CPA 2709/2014 - Interessado: 3 
Dilmar Baretta; f) Processo CPA: 4466/2014 - Interessado: Marcel Manente Boiago. 4 
Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou parecer favorável à 5 
homologação de todos os processos de progressão citados dos professores do Curso de 6 
Zootecnia.  Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da 7 
relatora foi aprovado por unanimidade. 9) Assunto: Homologação dos processos das 8 
solicitações de progressão dos professores do Departamento de Engenharia de 9 
Alimentos: a) Processo CPA: 3153/2014 - Interessado: Rosemario Barichello; b) 10 
Processo CPA: 5147/2014 -  Interessado: Neudi José Bordignon; c) Processo CPA: 11 
4209/2014 – Interessada: Soeli Francisca Monte Blanco; d) Processo CPA: 4060/2014 12 
– Interessado: Luciano Emilio Hack. Relatora: Profª. Édlamar Kátia Adamy.  A relatora 13 
apresentou parecer favorável à homologação de todos os processos de progressão 14 
citados dos professores do Curso de Engenharia de Alimentos.  Em discussão, não houve 15 
quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 10) 16 
Assunto: Homologação dos processos das solicitações de progressão dos 17 
professores do Departamento de Enfermagem: a) Processo CPA: 4545/2014 - 18 
Interessada: Bernadette Kreutz Erdtmann. Relator: Prof. Dilmar Baretta. O relator 19 
apresentou parecer favorável à homologação do processo progressão da professora 20 
Bernadette do Curso de Enfermagem.  Em discussão, não houve quem quisesse discutir. 21 
Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 11) Processo CPA: 22 
5155/2014: Origem: Direção Geral. Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – 23 
CEO. Assunto: Discussão sobre o orçamento – Aquisição de material permanente para o 24 
ano de 2014 do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO. Relatora: Profª. Mayra 25 
Teruya Eichemberg. A relatora apresentou parecer favorável à aprovação da alocação de 26 
orçamento para aquisição de material permanente constante no processo. Em discussão, 27 
a relatora informa que houve uma reunião entre Direção e Chefes de Departamento e foi 28 
acordado o que segue: “os departamentos de Enfermagem, Engenharia de Alimentos e 29 
Zootecnia receberão valores iguais para aquisição de equipamentos nacionais de 30 
laboratórios (R$ 166.666,67), equipamentos importads de laboratório (R$ 66.666,67), 31 
móveis e eletrodomésticos (R$ 60.000,00) e materiais bibliográficos e similares (R$ 32 
33.000,00). O Curso de Tecnologia em Produção Moveleira receberá R$ 21.000,00 para 33 
aquisição de materiais bibliográficos e similares. Os recursos para aquisição de 34 
equipamentos geradores de energia serão disponibilizados para os departamentos de 35 
Engenharia de Alimentos e Zootecnia. Caso esses departamentos, após estudo de 36 
viabilidade de compra e de manutenção dos geradores, optem por não adquirir esses 37 
equipamentos, que seja feita a troca de rubrica para outra demanda. Independentemente 38 
da aquisição de geradores de energia, o Centro deve discutir e solicitar a adequação e 39 
estabilização da rede elétrica dos seus prédios, para comportar a necessidade dos 40 
equipamentos existentes e futuramente adquiridos. Os recursos para aquisição de 41 
veículos, climatizadores e equipamentos de informática ficarão sob responsabilidade de 42 
gerenciamento da direção, ouvidos os departamentos sobre suas demandas. O orçamento 43 
disponibilizado pela Reitoria não prevê recursos para obras, instalações, reformas e 44 
benfeitorias”. Por fim, a relatora ressalta que os recursos não utilizados no ano de 2013 45 
devem ser repassados para os departamentos, independente dos recursos previstos no 46 
orçamento de 2014. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto 47 
da relatora foi aprovado por unanimidade.  12) Processo CPA: 3458/2014:  Origem: 48 
Direção de Extensão do CEO. Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – 49 
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CEO. Assunto: Homologação dos seguintes relatórios finais dos programas e projetos de 1 
extensão, Edital PAEX 04/2012 e homologação de Projeto de Extensão Edital a qualquer 2 
tempo 01/2013: 3 
 4 
Coordenador 

 

Programa / Projeto CPA  

Elisandra Rigo Programa: Práticas em Segurança Alimentar 1112/2014 

Daniel Iunes Raiman Programa: Melhoria da Qualidade do 

ensino/Aprendizagem de ciências exatas na 

região oeste de Santa Catarina 

814/2014 

Neudi José Bordignon Programa: água e gestão de riscos 2013 610/2014 

Neudi José Bordignon Programa: água e gestão de riscos 2013 613/2014 

Neudi José Bordignon Programa: água e gestão de riscos 2013 612/2014 

Neudi José Bordignon Programa: água e gestão de riscos 2013 607/2014 

Darlene Cavalheiro Projeto: treinamento de manipuladores de 

serviço de alimentação 

1116/2014 

Marcia Bär Schuster Projeto: pré-vestibular comunitário UDESC 

Pinhalzinho 

491/2014 

Gilmar de Almeida 

Gomes 

Programa: Melhoria da qualidade da água da 

zona rural de Pinhalzinho 

488/2014 

Leticia de Lima Trindade Projeto: qualidade de vida e promoção de 

saúde da mulher trabalhadora 

20380/2013 

Bernadette K. Erdmann Programa: Educação em Saúde 20579/2013 

Bernadette K. Erdmann Programa: Educação em Saúde 20580/2013 

Tania Maria Ascari Projeto: Estruturando trabalhos científicos 628/2014 

Rosana Amora Ascari Programa: Educação Continuada em Saúde 

UDESC 2ª edição 

630/2014 

Rosana Amora Ascari Programa: Educação Continuada em Saúde 

UDESC 2ª edição 

1178/2014 

Olvani Martins da Silva Programa: enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis 

632/2014 

Olvani Martins da Silva Programa: enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis 

635/2014 

Kiciosan Galli Programa: Espaço Saúde e Equilíbrio 393/2014 

Maria Luiza Bevilaqua 

Brum 

Projeto: Conversando com Adolescentes sobre 

saúde, doença e drogadição. 

340/2014 

Elisangela Zanata Relatório: Brincar, divertir, cuidar ensinar e 

aprender: perspectivas da educação em saúde 

com crianças e adolescentes 

1248/2014 

Elisangela Zanata Relatório: Brincar, divertir, cuidar ensinar e 

aprender: perspectivas da educação em saúde 

com crianças e adolescentes 

1247/2014 
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Andréa Noremberg 

Guimarães  

Relatório: roda de arte, trabalho e saúde: 

etapa II 

1685/2014 

Andréa Noremberg 

Guimarães  

Relatório: roda de arte, trabalho e saúde: 

etapa II 

1685/2014 

Andréa Noremberg 

Guimarães  

Relatório: roda de arte, trabalho e saúde: 

etapa II 

1686/2014 

Lucimare Ferraz Relatório: promoção do autocuidado a 

mulheres agricultoras 

1989/2014 

Lucimare Ferraz Relatório: promoção do autocuidado a 

mulheres agricultoras 

1992/2014 

Lucinéia Ferraz Relatório: O lúdico como instrumento de 

educação em saúde as crianças e 

adolescentes hospitalizados e seus familiares/ 

acompanhantes. 

1762/2014 

Lucinéia Ferraz Relatório: O lúdico como instrumento de 

educação em saúde as crianças e 

adolescentes hospitalizados e seus familiares/ 

acompanhantes. 

1763/2014 

Leticia Trindade Relatório: Qualidade de vida e promoção da 

saúde da mulher trabalhadora 

1986/2014 

Maria Luiza Bevilaqua 

Brum 

Relatório: oficinas de educação permanente 

para técnicos de enfermagem da atenção 

básica em saúde. 

20379/2014 

Kiciosan da Silva 

Bernardi Galli 

Relatório: espaço saúde e equilíbrio  1912/2014 

Renata Mendonça 

Rodrigues  

Relatório: parasitoses intestinais: intervenção 

educativa escolares.  

1835/2014 

Renata Mendonça 

Rodrigues  

Relatório: parasitoses intestinais: intervenção 

educativa escolares.  

1835/2014 

Silvana dos Santos 

Zanotelli 

Relatório: Promoção e incentivo ao 

aleitamento 2013 

1949/2014 

Silvana dos Santos 

Zanotelli 

Relatório: Promoção e incentivo ao 

aleitamento 2013 

1819/2014 

Letícia de Lima Trindade Relatório: Qualidade de vida e promoção da 

saúde da mulher trabalhadora 

20380/2013 

Renata Mendonça 

Rodrigues 

Relatório: parasitoses intestinais: intervenção 

educativa escolares. 

1913/2014 

Dirego de Córdova 

Cucco 

Relatório: Conexão Zootecnia Udesc e a 

Produção Animal 

2208/2014 

Maria Luisa Apendino 

Nunes 

Relatorio: Elaboração de manual de estudos 

etológicos como ferramenta de apoio ao 

ensino e à pesquisa. 

2231/2014 
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Edir Oliveira da Fonseca Relatório: Interação Udesc – Comunidade: 

construção do conhecimento no meio rural e 

urbano 

2147/2014 

Marcia Bar Schuster Relatório: Pré vestibular comunitário Udesc - 

Pinhalzinho 

491/2014 

Relatora: Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou parecer favorável à 1 
homologação de todos os relatórios finais dos programas e projetos de extensão, Edital 2 
PAEX 04/2012 e homologação de Projeto de Extensão Edital a qualquer tempo 01/2013, 3 
descritos na tabela acima. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, 4 
o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 13) Processo CPA 3176/2014. Origem: 5 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessada: Profª. Suzane Miorelli. Assunto: 6 
Solicitação de Credenciamento na disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Animal 7 
do Curso de Zootecnia. Relator: Prof. Julcemar Dias Kessler. O relator apresentou voto 8 
favorável à aprovação do credenciamento da Profª. Suzane Miorelli na referida disciplina. 9 
Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi 10 
aprovado por unanimidade. 14) Processo CPA 3369/2014: Origem: Departamento de 11 
Zootecnia. Interessado: Acadêmicos do Curso de Zootecnia. Assunto: Aprovação do 12 
Projeto de Criação da Empresa Junior do Curso de Zootecnia. Relator: Prof. Weber da 13 
Silva Robazza. O relator apresentou voto favorável à aprovação do projeto de criação da 14 
Empresa Junior do curso de Zootecnia do CEO. Em discussão, não houve quem quisesse 15 
discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 15) Processo CPA 16 
5243/2014: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Profª. 17 
Marlene Gomes Pereira. Assunto: Solicitação de viagem de estudos para a cidade de 18 
Pelotas-RS. Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto 19 
favorável a solicitação de viagem de estudo desde que haja disponibilidade da empresa 20 
prestadora de serviço. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o 21 
voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 16) Processo CPA 5242/2014. Origem: 22 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Profª. Marlene Gomes Pereira. 23 
Assunto: Solicitação de viagem de estudos para a cidade de São José dos Pinhais e 24 
Campo Largo-PR. Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou 25 
voto favorável a solicitação de viagem de estudo desde que haja disponibilidade da 26 
empresa prestadora de serviço. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em 27 
votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. Assuntos gerais e 28 
comunicações pessoais. Com a palavra o servidor Julcemar sugeriu a Direção a criação 29 
de critérios para Comissões Eleitorais. A Profª. Renata lembra que já pediu em outra 30 
oportunidade que os departamentos enviassem uma lista dos professores disponíveis para 31 
trabalhar nessas comissões mas que não recebeu retorno. A Profª. Kátia comenta que não 32 
encaminhou porque somente teve a resposta de uma professora. A Profª. Renata comenta 33 
que ninguém quer trabalhar nas eleições e que a designação é realizada na forma de 34 
rodízio. A secretária Marilha informa que normalmente não se preenche todas as vagas de 35 
Editais e é necessário o relançamento do Edital, o que ocasiona essa constância de 36 
pessoas sempre trabalhando em editais eleitorais. A Profª. Renata informa aos 37 
Conselheiros como foi a reunião do CONSUNI do dia 15.04.2014, comunica que o Prof. 38 
Rogério Simões, professor do CEAVI pediu vistas, que ele já entrou em contato para 39 
buscar informações e documentos para o relato na próxima reunião do CONSUNI, a Profª. 40 
Renata acredita que o parecer dele vai ser contrário, mas informa que fica preocupada 41 
quanto ao processo da Engenharia Química, porque é o mesmo professor que já pediu 42 
vistas no CONSAD desse processo também, no entanto, a Diretora Renata está ciente 43 
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que são coisas distintas. A Profª. Mayra comenta que o Centro tem argumentos 1 
específicos sobre a questão de Palmitos. A Profª. Renata informa que a próxima reunião 2 
do Conselho está agendada para o dia 26.05.2014. Por fim, a Profª. Renata Mendonça 3 
Rodrigues agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, 4 
Marilha dos Santos, secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, votada e 5 
aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes à 6 
reunião em questão. Chapecó, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e 7 
quatorze. 8 


