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ATA Nº 105. Aos vinte e três dias do mês de outubro 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, Paula Primo, Édlamar Kátia Adamy, Carine Vendruscolo, 6 
Mayra Teruya Eichemberg, Lenita de Cássia Moura Stefani, Maria Luisa Appendino 7 
Nunes, Weber da Silva Robazza. Constatado o “quorum”, a Profª. Renata Mendonça 8 
Rodrigues cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Passou-se então a 9 
discussão da ata enviada anteriormente por e-mail: Ata do dia 16.09.2013, foi aprovada 10 
por unanimidade pelo Conselho. Em expediente o Conselheiro Dilmar Baretta solicitou a 11 
inclusão de pauta do processo CPA 15354/2013 referente a solicitação de viagem de 12 
estudos do Departamento de Zootecnia. O Conselheiro Daniel Raimann solicitou a 13 
inclusão de pauta do processo CPA 17053/2013 referente a solcitação da Engenharia de 14 
Alimentos quanto a alteração do calendário acadêmico de 2013. A Presidente do Conselho 15 
solicitou a inversão de pauta para inserir como primeiro item de pauta o processo CPA 16 
14157/2013 – Homologação do Resultado Final do Edital Eleitoral 08/2013 – Eleição para 17 
representante docente no Conselho de Centro do CEO – CONCEO. As inclusões e 18 
inversão de pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. Nada mais havendo 19 
em expediente, deu-se início à ordem do dia: 1) Processo CPA: 14157/2013. Origem: 20 
Comissão Eleitoral Edital 08/2013; Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – 21 
CEO; Assunto: Homologação do Resultado Final do Edital Eleitoral 08/2013 – Eleição para 22 
representante docente no Conselho de Centro do CEO – CONCEO. Relatora: Profª. 23 
Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto favorável a homologação do 24 
resultado final do Edital Eleitoral 08/2013 – Eleição para representante docente no 25 
Conselho de Centro do CEO – CONCEO, sendo as seguintes chapas eleitas: Mayra 26 
Teruya Eichemberg (titular) e Maria Luisa Bevilaqua Brum (suplente) e Lenita de Cássia 27 
Moura Stefani (titular) e Aleksandro Schafer da Silva (suplente). Em discussão, não houve 28 
quem queira discutir. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade pelo 29 
Conselho. Nesse momento a Presidente do Conselho deu posse as servidoras Mayra 30 
Teruya Eichemberg e Lenita de Cássia Moura Stefani respectivamente eleitas. 2) 31 
Processo CPA: 13473/2013. Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos; 32 
Interessada: Elisandra Rigo. Assunto: Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata da 33 
solicitação de viagem de estudos para visita técnica da disciplina de Matérias Primas 34 
Agropecuárias, Processos de Separação de Membranas, Introdução ao Cálculo de 35 
Processos, para as cidades de Videira e Fraiburgo/SC, data da viagem: 01.11.2013. 36 
Relatora: Renata Tumelero. Na ausência da relatora a suplente Paula Cristina Primo leu o 37 
relato. A relatora apresentou voto favorável a aprovação do “Ad Referendum” da Profª. 38 
Renata da solicitação de viagem de estudos para visita técnica da disciplina de Matérias 39 
Primas Agropecuárias, Processos de Separação de Membranas, Introdução ao Cálculo de 40 
Processos, para as cidades de Videira e Fraiburgo/SC. Em discussão, não houve quem 41 
queira discutir. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade pelo 42 
Conselho. 3) Processo CPA: 13625/2013. Origem: Departamento de Engenharia de 43 
Alimentos. Interessada: Suzane Miorelli. Assunto: Aprovação do “Ad Referendum” da 44 
Profª. Renata da solicitação de viagem de estudos para visita técnica da disciplina de 45 
Processos Tecnológicos “D” para conhecer o processo de beneficiamento de vegetais 46 
congelados na cidade de Serafina Correa/RS e da fabricação de malte para cerveja em 47 
Passo Fundo/RS. Saída dia 29/10/2013. Relatora: Renata Tumelero. Na ausência da 48 
relatora a suplente Paula Cristina Primo leu o relato. A relatora apresentou voto favorável a 49 
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aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata da solicitação de viagem de estudos para 1 
visita técnica da disciplina de Processos Tecnológicos “D” para conhecer o processo de 2 
beneficiamento de vegetais congelados na cidade de Serafina Correa/RS e da fabricação 3 
de malte para cerveja em Passo Fundo/RS. Em discussão, não houve quem queira 4 
discutir. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 5 
4) Processo CPA: 14991/2013. Origem: Direção Geral do CEO; Interessada: Magdalena 6 
Resche Lajus Travi. Assunto: Recurso ao Conselho de Centro do CEO – CONCEO contra 7 
decisão do Indeferimento do recurso realizado pela candidata Magdalena Resche Lajus 8 
Travi referente ao resultado da banca examinadora do CEO referente ao processo seletivo 9 
07/2013 – Vaga de Estatística Básica e Matemática Aplicada à Zootecnia. Relatora: Profª. 10 
Édlamar Kátia Adamy. A relatora apresentou voto Indeferido ao recurso da candidata 11 
tendo em vista que: 1) A composição da banca examinadora foi publicada no site do CEO, 12 
portaria 143 de 23 de agosto de 2013, nela constam como componentes: Presidente 13 
Denise Nunes Araujo, membros Diego de Córdova Cucco e Diovani Paiano e suplente 14 
Maria Luisa Appendino Nunes; 2) Na ata de processo seletivo, consta que a aula deve ter 15 
duração de 50min e não está especificado que deve ser de no máximo de 50min. A ata 16 
está assinada pela candidata; 3) por não ser obrigatório a entrega do plano de aula, fica 17 
difícil analisar as referências citadas, da mesma forma não são gravadas e/ou salvas as 18 
aulas apresentadas pela candidata; 4) asseguro que as notas foram calculadas de 19 
maneira equivocada, mesmo com a correção da somatória das notas, a candidata não 20 
atingiria a nota mínima de 7,0 (sete) para ser aprovada. Em discussão, o Prof. Daniel 21 
comenta que o Edital de processo seletivo da UDESC é muito subjetivo, permitindo que a 22 
banca adote o modo de avaliação que preferir, explica que a ficha de avaliação foi um 23 
método adotado pela UDESC. A Profª. Lenita comenta que a questão de gravação é 24 
importante e já vem sendo usada das Universidades Federais, segundo ela, a ficha de 25 
avaliação também deveria integrar o Edital, tendo em vista que a candidata deve saber 26 
como ela será avaliada. A Profª. Kátia concorda que a ficha de avaliação deveria ser um 27 
anexo ao Edital, bem como a entrega do plano de aula deveria constar no Edital. A Profª. 28 
Mayra concorda com o parecer e análise da relatora e sugere que nos próximos processos 29 
a questão do tempo e bibliografias fiquem mais claros para os candidatos. A Presidente do 30 
Conselho interfere a discussão para lembrar aos Conselheiros que analisem o objeto do 31 
processo, e sugere que o Conselho formalize a PROEN a preocupação quanto a forma de 32 
avaliação dos processo seletivos da UDESC, solicitando a possibilidade de gravação das 33 
aulas didáticas e a inclusão no Edital da entrega do plano de ensino. O Prof. Dilmar 34 
comenta que os departamentos devem tomar cuidado para indicar as bancas colocando 35 
professores da área do conhecimento. A Profª. Mayra concorda com a elaboração do 36 
ofício a PROEN. A Profª. Renata informa que irá elaborar uma minuta de ofício e após 37 
encaminhará ao Conselho para sugestões. Em votação, o parecer da relatora foi aprovado 38 
por unanimidade. 5) Processo CPA: 16064/2013. Origem: Departamento de Zootecnia; 39 
Interessado: Departamento de Zootecnia; Assunto: Reedição de vagas para concurso 40 
público do Departamento de Zootecnia. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator 41 
dilegenciou o processo. 6) Processo CPA 17054/2013: Origem: Direção Geral do CEO; 42 
Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste; Assunto: Aprovação do Calendário 43 
Acadêmico do CEO 2014; Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto 44 
favorável a aprovação do calendário acadêmico do CEO para o ano de 2014 com a 45 
inclusão das datas dos eventos específicos do CEO e das reuniões do CONCEO. Em 46 
discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o parecer do relator foi aprovado 47 
por unanimidade pelo Conselho. 7) Homologação dos Projetos e Programas de 48 
Extensão: Processo CPA: 14858/2013: Assunto: Programa: “Melhoria de qualidade da 49 
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água da zona rural do oeste de Santa Catarina”. Coordenador: Gilmar de Almeida Gomes; 1 
Processo CPA: 14715/2013: Assunto: Programa de Melhoria da qualidade do 2 
ensino/aprendizagem de ciências exatas na região oeste de Santa Catarina – 2013. 3 
Coordenador: Daniel Iunes Raimann; Processo CPA: 14844/2013: Assunto: Programa: 4 
Água e Gestão de Riscos 2013. Coordenador: Neudi Bordignon; Processo CPA: 5 
14820/2013: Assunto: Programa de Educação Continuada em Saúde – UDESC 3ª Edição. 6 
Coordenadora: Rosana Amora Ascari; Processo CPA: 14796/2013: Assunto: Promoção da 7 
saúde em comunidades rurais no oeste catarinense. Coordenadora: Bernadette K. 8 
Erdtmann; Processo CPA: 14803/2013: Assunto: Programa de formação para profissionais 9 
da atenção hospitalar em educação permanente em saúde. Coordenadora: Carine 10 
Vendruscolo; Processo CPA: 14902/2013: Assunto: Operação de unidade piloto de suco 11 
de frutas e produção para as instituições públicas do Estado de Santa Catarina, 2014. 12 
Coordenador: Alessandro Cazonatto Galvão; Processo CPA: 14242/2013: Assunto: 13 
Conexão Zootecnia UDESC e a Produção Animal. Coordenador: Diego Cucco; Processo 14 
CPA: 14247/2013: Assunto: Interação UDESC – Comunidade: construção do 15 
conhecimento no meio rural e urbano. Coordenador: Edir Oliveira da Fonseca; Processo 16 
CPA: 14857/2013: Assunto: Práticas de segurança dos alimentos. Coordenadora: Darlene 17 
Cavalheiro; Processo CPA 14666/2013: Assunto: Brincar, divertir, ensinar e aprender: 18 
perspectivas da educação em saúde com crianças e adolescentes. Coordenadora: 19 
Elisangela Zanatta; Processo CPA 14802/2013: Assunto: II Congresso Sul Brasileiro de 20 
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Coordenadora: Edlamar Kátia Adamy; 21 
Processo CPA 14668/2013: Assunto: O lúdico como instrumento de educação em saúde 22 
às crianças e adolescentes hospitalizados e seus familiares/acompanhantes. 23 
Coordenadora: Lucinéia Ferraz; Processo CPA 14859/2013: Assunto: Capacitação para 24 
manipuladores de alimentos. Coordenadora: Lucíola Bagatini; Processo CPA 14250/2013: 25 
Assunto: Apoio técnico e pequenos avicultores do oeste catarinense-produção de frango e 26 
galinha caipira. Coordenador: Marcel Manente Boiago; Processo CPA 14400/2013: 27 
Assunto: Sensibilização de atores da cadeia leiteira do Oeste Catarinense sobre bem-estar 28 
de animais de produção.Coordenadora: Maria Luisa A. Nunes; Processo CPA 14399/2013: 29 
Assunto: Elaboração de manual online de etologia como ferramenta de apoio ao ensino, 30 
pesquisa e meio produtivo. Coordenadora: Maria Luisa A. Nunes; Processo CPA 31 
14248/2013: Assunto: Assistência laboratorial a comunidade rural e urbana da região 32 
oeste do Estado de Santa Catarina: análises parasitológicas. Coordenador: Aleksandro 33 
Schafer da Silva. Relatora: Profa. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto 34 
favorável a homologação de todos os projetos e programas de extensão referidos acima. 35 
Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o parecer da relatora foi 36 
aprovado por unanimidade pelo Conselho. 8) Processo CPA 15354/2013: Origem: 37 
Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Julcemar Dias Kessler. Assunto: 38 
Aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata do pedido de viagem para as cidades de 39 
Capão do Leão, Pelotas e Pedro Osório-RS, nas disciplinas de Ovinocultura, 40 
Equideocultura e Bubalinocultura. Relator: Dilmar Baretta. O relator apresentou voto 41 
favorável a aprovação do “Ad Referendum” da Profª. Renata quanto a solicitação de 42 
viagem do Prof. Jucelmar Dias Kessler. Em discussão, não houve quem queira discutir. 43 
Em votação, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 9) 44 
Processo CPA 17053/2013: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. 45 
Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Solicitação de alteração 46 
do calendário acadêmico de 2013. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator 47 
apresentou parecer favorável para que o semestre letivo do curso de Engenharia de 48 
Alimentos seja prorrogado até o dia 19 de dezembro, e que os exames sejam realizados 49 
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entre os dias 13 e 19 de dezembro de 2013. Em discussão, não houve quem queira 1 
discutir. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2 
Assuntos gerais e comunicações pessoais. A Presidente do Conselho de Centro 3 
informou que a próxima reunião ordinária do CONCEO está agendada para 25.11.2013. O 4 
Prof. Daniel comentou a necessidade de marcar uma reunião extraordinária para 5 
aprovação dos Planos de Trabalho Individual – PTIs dos Professores do CEO. Deste 6 
modo o Conselho deliberou por marcar uma reunião extraordinária para o dia 11.11.2013. 7 
Com a palavra o Prof. Daniel informou que as inscrições dos projetos do PRAPEG vão do 8 
dia 22 a 24 de outubro de 2013 no departamento e de 30 de outubro a 04 de novembro na 9 
Direção de Ensino. Informou que a Comissão de Ensino não fará para o próximo ano 10 
projeto como o INTEGRACEO, tendo em vista as dificuldades jurídicas para aprovar esse 11 
tipo de gasto, assim o recurso será utilizado para a qualificação docente, citou como 12 
exemplo am possibilidade de se realizar uma visita técnica para a Universidade Federal do 13 
Paraná, comentando ainda, que outra questão que ficou definida é que cada departamento 14 
poderá trazer 1 (uma) pessoa para dar uma palestra/oficina, sendo esse recurso reservado 15 
dentro do PRAPEG para uma atividade de cada departamento, o professor Daniel solicitou 16 
outras sugestões por e-mail. O Prof. Daniel também explicou como anda a tramitação das 17 
vagas de concurso público, explicou que o Plano de Cargos e Salários da UDESC da 18 
margem para abertura de aproximadamente 90 (noventa) vagas respeitando o limite legal, 19 
justificando que já existe na UDESC discussão quanto a alteração do plano para ampliar o 20 
número de vagas. Esclareceu que foi apresentado em reunião dos Diretores de Ensino 21 
uma apresentação cuja proposta era analisar os PPC dos cursos e o número de 22 
professores efetivos que estão trabalhando, realizando desse modo uma fração de 23 
quantos professores estão de acordo com o PPC, salientou que com essa análise 24 
verificou-se que existe um deficit de professores em relação aos PPCs, principalmente nos 25 
cursos da área da saúde. A ideia da PROEN, segundo o Prof. Daniel, é aproximar o 26 
máximo possível do PPC com a proposta de dois concursos um em 2013 e outro em 2014. 27 
A Profª. Maria Luisa relata que no Departamento de Zootecnia houveram duas 28 
exonerações e informa que o departamento irá solicitar mais essas duas vagas para o 29 
concurso público. O Prof. Daniel explica que o departamento já solicitou 2 (duas) vagas, e 30 
que no caso do Prof. Pedron havia tempo hábil para a solicitação de mais 1 (uma) vaga e 31 
não foi feito, explicou que o pedido dessas 2 (duas) novas vagas devem ser muito bem 32 
justificados. A Profª. Lenita comenta que deve ser reavaliado os pedidos, pois considera a 33 
vaga de estatístisca fundamental para o departamento. O Prof. Daniel explica que a 34 
PROEN vai analisar os pedidos, e posteriormente vai definir quantas vagas o 35 
departamento vai receber. O Prof. Dilmar comenta que como Conselheiro do CONSEPE 36 
se houver vagas aprovadas para o carreiro centro que está em extinção conforme Estatuto 37 
irá pedir vistas do processo, e sugeriu ao Prof. Daniel que solicitasse para a PROEN como 38 
vai ficar a questão da vaga que ficar aberta em razão de exoneração de professor, se é 39 
considerado reedição de vaga ou não. Com a palavra a Profa. Renata informa que haverá 40 
reunião dos Chefes de Departamento no dia 25.10.2013 (sexta-feira) às 9h. A Profª. Maria 41 
Luisa questiona se deve chamar o Prof. Marcel em relação a Fazenda. A Profª. Renata 42 
responde que sim. A Profª. Renata informa que de 01 a 03 de novembro será realizado os 43 
jogos dos servidores da UDESC e que dias 7 e 8 haverá o Encontro de Extensão. A 44 
Presidente do CONCEO informou ainda que mudou o procedimento de solicitação de GDI 45 
que agora a forma de solicitação será feita de modo eletrônico, e que o Prof. Gerson 46 
solicitou que os Chefes, Secretários de Departamentos, Coordenador de RH e de TI 47 
participem do treinamento no dia 29.10.2013. Os Conselheiros solicitaram que a Direção 48 
verificasse a possibilidade de uma pessoa vir da Reitoria para dar treinamento aqui em 49 
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Chapecó. A Profª. Renata lembra ainda que está aberto o Edital com inscrições para a 1 
Eleição dos representantes docentes, sendo 3 (três) vagas para o CONSUNI, 1 (uma) 2 
vaga para o CONSAD e uma 1 (uma) vaga para o CONSEPE. Por fim, a Profª. Renata 3 
Mendonça Rodrigues agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da 4 
qual, eu, Marilha dos Santos, secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, 5 
votada e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros 6 
presentes à reunião em questão. Chapecó, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano 7 
de dois mil e treze. 8 


