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ATA Nº 098. Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às nove 1 
horas, no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, n. 680 E, Bairro 2 
Santo Antônio, 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, e com a presença dos seguintes Conselheiros: 5 
Vanessa Isabel de Marco Canton, Daniel Iunes Raimann, Rosemario Barcihello, Édlamar 6 
Kátia Adamy, Diego de Córdova Cucco, Aniela Pinto Kempka, Diovani Paiano, Paula 7 
Cristina Primo, Liziane Schittler, Elisangela Argenta Zanatta e Lucimara Priscila Bublitz. 8 
Constatado o “quorum”, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos e 9 
declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão da ata enviada anteriormente por 10 
e-mail: Ata do dia 04. 03.2013, foi aprovada por unanimidade dos votos dos Conselheiros. 11 
Em expediente, o Prof. Rosemario Barichello solicitou a inclusão de dois processos CPA 12 
3028/2013 e CPA 3060/2013, referente solicitação de viagens de estudos do 13 
Departamento de Engenharia de Alimentos. A Conselheira Vanessa solicitou a inclusão de 14 
pauta de dois processos: Processo CPA 2995/2013: Prestação de Contas do CEO 2012 e 15 
Processo CPA 2989/2013: Orçamento do CEO 2013. A Profª. Renata solicitou a inclusão 16 
de pauta da Homologação dos Projetos de Pesquisas: Processo CPA 17063/2012; 17 
Processo CPA 643/2013; Processo CPA 804/2013; Processo CPA 2065/2013 e Processo 18 
CPA 2070/2013. O Prof. Daniel solicitou a inclusão de pauta do Processo CPA 1907/2013: 19 
Solicitação de Prorrogação do Afastamento do Prof. Antônio e o Processo CPA 20 
2949/2013: Alteração do Calendário Acadêmico do CEO. A Profª. Renata solicitou a 21 
retirada de pauta do Processo CPA 19181/2012, pois foi enviado ofício consultando a 22 
PROJUR e ainda não houve retorno, portanto, o processo ainda está em diligência. As 23 
inclusões de pauta e a retirada de pauta foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. 24 
Nada mais havendo em expediente. Deu-se início à ordem do dia: 1) Processo CPA 25 
172/2013: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de Zootecnia. 26 
Assunto: Discussão e Aprovação do Credenciamento do Professor Julcemar Dias Kessler 27 
na disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Animal do Curso de Zootecnia. 28 
Relatora: Profª. Edlámar Kátia Adamy. A relatora diligenciou o processo até o final da 29 
reunião para correções. 2) Processo CPA 1501/2013: Origem: Comissão de Formatura 30 
dos Acadêmicos de Zootecnia e Enfermagem. Interessado: Comissão de Formatura dos 31 
Acadêmicos de Zootecnia e Enfermagem. Assunto: Solicitação de alteração de data de 32 
Colação de Grau do dia 14/08/2014 para o dia 26/07/2014 das turmas de Enfermagem e 33 
Zootecnia. Relator: Prof. Diovani Paiano. O processo foi diligenciado para o final da 34 
reunião por ausência do relator. 3) Processo CPA 1626/2013: Origem: Direção de 35 
Administração do CEO. Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste - CEO. 36 
Assunto: Revisão da Comissão de Planejamento Estratégico do CEO. Relatora: Profª. 37 
Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto favorável a seguinte composição 38 
da Comissão de Planejamento Estratégico do CEO: Vanessa Isabel de Marco Canton 39 
como Presidente, Profª. Renata Mendonça Rodrigues como membro da Direção, Édlamar 40 
Kátia Adamy - Chefe do Departamento de Enfermagem, Letícia de Lima Trindade como 41 
representante do Departamento de Enfermagem, Diego de Córdova Cucco - Chefe do 42 
Departamento de Zootecnia, Mayra Teruya Eichemberg como representante do 43 
Departamento de Zootecnia, Weber da Silva Robazza - Chefe do Departamento de 44 
Engenharia de Alimentos, Ricardo Dutra Germani como representante do Departamento 45 
de Engenharia de Alimentos, Sara Angelita Goellner como representante Técnico 46 
Administrativo, (em aberto devido a ausência de inscritos no edital eleitoral para 47 
representação discente no CONCEO)  Representante Discente do Conselho de Centro do 48 
CEO e Paulo Utzig representante da AMOSC. Em discussão, não houve quem queira 49 
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discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 4) 1 
Processo CPA 1617/2013: Origem: Direção Geral do CEO. Interessado: Direção de 2 
Extensão do CEO. Assunto: Homologação da Alteração da Comissão de Extensão do 3 
CEO. Relator: Dilmar Baretta. Na ausência do Prof. Dilmar Baretta, a Conselheira Vanessa 4 
leu o relato, apresentando voto favorável à aprovação da solicitação de alteração da 5 
Comissão de Extensão do CEO com indicação de apenas um novo membro do 6 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Em discussão, o Prof. Daniel disse que não 7 
ficou claro no parecer do relator qual então seria a representante do Departamento de 8 
Engenharia de Alimentos. A Profª. Renata entendeu que a representante é a Titular, pois 9 
na análise do processo o relator afirma que a indicação de suplente fere a Resolução N. 10 
039/2004 – CONSEPE. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo 11 
Conselho, sendo a representante do Departamento de Engenharia de Alimentos a Profª.  12 
Márcia Bär Schuster. 5) Processo CPA 1616/2013: Origem: Direção Geral do CEO. 13 
Interessado: Direção de Pesquisa do CEO. Assunto: Alteração da Comissão de Pesquisa 14 
do CEO. Relator: Dilmar Baretta. Na ausência do Prof. Dilmar Baretta, a Conselheira 15 
Vanessa leu o relato, apresentando voto favorável à aprovação da solicitação de alteração 16 
da Comissão de Pesquisa com Indicação de um novo membro do Departamento de 17 
Engenharia de Alimentos e Correção da Portaria 022/2013, conforme indicação do DEA. 18 
Em discussão, a Profª. Kátia informou que o Departamento de Enfermagem já indicou um 19 
novo membro como suplente que é a Profª. Elisangela. A secretária Marilha informou que 20 
realmente houve um erro da Portaria Interna do CEO 022-2013, mas que estava 21 
aguardando a decisão do Conselho para realizar as correções necessárias. Em votação, o 22 
voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 6) Processo CPA 23 
1644/2013: Origem: Direção de Ensino do CEO. Interessado: Centro de Educação 24 
Superior do Oeste – CEO. Assunto: Aprovação do “Ad referendum” da Profª. Renata 25 
Mendonça Rodrigues da aprovação da abertura de Processo Seletivo para a área de 26 
Botânica. Relator: Prof. Daniel. O relator apresentou voto favorável à aprovação do Ad 27 
referendum da Profª. Renata Mendonça Rodrigues da abertura de Processo Seletivo para 28 
a área de Botânica. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto do 29 
relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 7) Processo CPA: 803/2013: 30 
Origem: Direção Geral do CEO; Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – 31 
CEO; Assunto: Homologação da Eleição e Resultado Final do Edital Eleitoral 02/2013 – 32 
Eleição do Representante Técnico no Departamento de Engenharia de Alimentos. Relator: 33 
Prof. Diego de Córdova Cucco. O relator apresentou voto favorável à aprovação da 34 
Homologação do Processo Eleitoral e Resultado Final do Edital 02/2013, sendo eleito 35 
Ricardo Dutra Germani como titular e Eder Agostini como suplente. Em discussão, não 36 
houve quem queira discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade 37 
pelo Conselho. 8) Processo CPA: 2324/2013:  Origem: Acadêmicos do Curso de 38 
Engenharia de Alimentos e Zootecnia; Interessado: Acadêmicos do Curso de Engenharia 39 
de Alimentos e Zootecnia Turma 2013/2; Assunto: Solicitação dos Acadêmicos do Curso 40 
de Engenharia de Alimentos e Zootecnia das turmas de 2013/2 para que seja marcada a 41 
data da formatura e que seja preferencialmente em um sábado. Relator: Prof. Diovani 42 
Paiano. O processo foi diligenciado para o final da reunião por ausência do relator. 9)  43 
Processo CPA: 802/2013: Origem: Direção Geral do CEO; Interessado: Centro de 44 
Educação Superior do Oeste – CEO; Assunto: Homologação da Eleição e Resultado Final 45 
do Edital Eleitoral 03/2013 – Eleição do Representante Docente no Conselho de 46 
Administração – CONSAD e Conselho Universitário – CONSUNI. Relator: Renata 47 
Tumelero. O processo foi diligenciou para o final da reunião para correções. 10) Processo 48 
CPA: 606/2013: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos; Interessado: 49 
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Departamento de Engenharia de Alimentos; Assunto: Alteração da Resolução de Trabalho 1 
de Conclusão de Curso – TCC do Departamento de Engenharia de Alimentos. Relatora: 2 
Profª. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto favorável à aprovação das 3 
alterações na Resolução do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do Departamento de 4 
Engenharia de Alimentos. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o 5 
voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 11) Processo CPA: 6 
2096/2013: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos; Interessado: 7 
Departamento de Engenharia de Alimentos; Assunto: Aprovação do Ad Referendum da 8 
Profª. Renata a aprovação da abertura de processo seletivo para a vaga de Engenheiro de 9 
Alimentos no Departamento de Engenharia de Alimentos. Relator: Prof. Daniel Iunes 10 
Raimann. O relator apresentou voto favorável ao Ad Referendum da Profª. Renata da 11 
aprovação da abertura de processo seletivo para a vaga de Engenheiro de Alimentos no 12 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Em discussão, não houve quem queira 13 
discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 12) 14 
Processo CPA: 2082/2013:  Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos; 15 
Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos; Assunto: Aprovação do Ad 16 
Referendum da Profª. Renata da aprovação da abertura de processo seletivo para a vaga 17 
de Fenômenos de Transportes A, B e C do Curso de Engenharia de Alimentos. Relator: 18 
Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto favorável ao Ad Referendum da 19 
Profª. Renata da aprovação a abertura de processo seletivo para a vaga de Fenômenos de 20 
Transportes A, B e C do Curso de Engenharia de Alimentos. Em discussão, não houve 21 
quem queira discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo 22 
Conselho. 13) Processo CPA: 2107/2013: Origem: Departamento de Enfermagem; 23 
Interessado: Departamento de Enfermagem; Assunto: Aprovação do Ad Referendum da 24 
Profª. Renata da aprovação a abertura de processo seletivo para a vaga de Máquinas e 25 
Ferramentas. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto favorável ao 26 
Ad Referendum da Profª. Renata da aprovação a abertura de processo seletivo para a 27 
vaga de vaga de Máquinas e Ferramentas. Em discussão, não houve quem queira discutir. 28 
Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Nesse 29 
momento o Prof. Diovani entrou na reunião. 14) Processo CPA: 1281/2013: Origem: 30 
Departamento de Zootecnia; Interessado: Departamento de Zootecnia; Assunto: Pedido de 31 
Reconsideração da Decisão do Conselho de Centro quanto à abertura de vaga do 32 
concurso público do Departamento de Zootecnia. Relatora: Profª. Renata Mendonça 33 
Rodrigues. A Profª. Renata Mendonça Rodrigues comunicou que recebeu ofício DZO 34 
007/2013, solicitando reconsideração quanto a decisão do Conselho de Centro que foi 35 
contrária a abertura de vaga para concurso público do Departamento de Zootecnia. Em 36 
discussão, a Profª. Renata explicou que em conversa com o Pró-Reitor de Ensino, Prof. 37 
Luciano Emilio Hack, foi informada que deve haver o pedido de vaga pelo Departamento 38 
de Zootecnia, pois se trata da vaga do Prof. Flávio Simioni cujo processo de transferência 39 
já foi aprovado pelo CONCEO e está em tramitação no CAV, desse modo é preciso que o 40 
Conselho abra a vaga para dar oportunidade da realização do concurso no CEO, caso 41 
contrário não viabilizará a ida do Prof. Flávio para o CAV. O Prof. Daniel afirma que não 42 
concorda com o posicionamento do Prof. Luciano, em sua opinião o CAV deve solicitar a 43 
vaga e cedê-la para o CEO. A Profª. Liziane disse que o Departamento vai acabar tendo 44 
que abrir 3 vagas de concurso público, pois o caso do Prof. Dimas é semelhante e gerará 45 
precedentes. O Prof. Diego reafirma que deve haver o pedido de vaga pelo Departamento 46 
de Zootecnia, pois o processo de transferência já está aprovado, e reafirmou que a 47 
instituição vai acabar perdendo mais professores e que prefere perder um professor para a 48 
mesma Universidade do que perdê-lo para outra instituição de ensino, já que na mesma 49 
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Universidade o professor pode colaborar com os Projetos de Pesquisa e Mestrado. A 1 
relatora Vanessa, sugeriu que o processo seja diligenciado até a aprovação da 2 
transferência do Prof. Flávio para o CAV, pois se for aprovado pura e simplesmente à vaga 3 
corre-se o risco de o Departamento ficar com dois professores na mesma área. Prof. Diego 4 
questiona por que não pedir a vaga para a PROEN. A Profª. Renata explica que os 5 
departamentos podem pedir quantas vagas quiserem e a PROEN vai avaliar os pedidos. 6 
Prof. Diego sugere então que seja aprovada a vaga, condicionada a aprovação do 7 
Conselho de Centro do CAV quanto à transferência do Prof. Flávio. A Profª. Kátia acha 8 
conveniente aguardar a decisão do CAV quanto à transferência do professor Flávio, pois o 9 
Departamento de Zootecnia já sinalizou que não há demanda para dois professores na 10 
mesma área. O Prof. Diovani manifestou-se relatando que em reunião do departamento, o 11 
departamento entendeu que a vaga tem que ser solicitada pelo CEO, e que o CAV com a 12 
vinda do Prof. Flávio destinará as horas para o CEO. Com a palavra a Conselheira 13 
Vanessa realiza o seguinte voto alternativo: Favorável à aprovação da vaga após a 14 
aprovação do processo de transferência do Prof. Flávio José Simioni no Conselho de 15 
Centro do CAV. Em votação, a Presidente colocou em voto o parecer da relatora original 16 
Profª. Édlamar Kátia Adamy, que foi derrubado pela maioria dos votos dos Conselhos. Em 17 
seguida a Presidente colocou em votação o parecer alternativo da Conselheira Vanessa, o 18 
qual foi aprovado por maioria dos votos pelo Conselho. 15) Processo CPA: 1897/2013: 19 
Origem: Direção Geral; Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste; Assunto: 20 
Homologação do Resultado e Processo Eleitoral do Edital 04/2013 – Eleição para 21 
Representantes Discentes nos Departamentos de Engenharia de Alimentos, Enfermagem 22 
e Zootecnia, no Conselho Universitário – CONSUNI e no Conselho de Ensino, Pesquisa e 23 
Extensão – CONSEPE. Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora 24 
apresentou parecer favorável à aprovação da Homologação do Processo Eleitoral e 25 
Resultado Final do Edital 04/2013, sendo eleitos para o CONSUNI os discentes João 26 
Carlos Dal Pivo (Titular) e Lucimara Priscila Bublitz (Suplente), para o CONSEPE os 27 
discentes Talyta Zortéa (Titular) e Douglas Bevilacqua (Suplente) e para o Departamento 28 
de Engenharia de Alimentos as acadêmicas Letícia Gema Franzosi (Titular) e Ana Paula 29 
Biz (Suplente). Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto da 30 
relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 16) Processo CPA: 1899/2013: 31 
Origem: Direção Geral; Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste; Assunto: 32 
Homologação do Resultado e Processo Eleitoral do Edital 05/2013 – Eleição para Chefe e 33 
Sub-Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos. Relator: Profª. Renata 34 
Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto favorável a Homologação do Processo 35 
Eleitoral e Resultado Final do edital 05/2013, sendo eleito como Chefe do Departamento 36 
de Engenharia de Alimentos o Prof. Weber da Silva Robazza, e como Sub-Chefe do 37 
Departamento o Prof. Gilmar de Almeida Gomes. Em discussão, não houve quem queira 38 
discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 17) 39 
Processo CPA 172/2013: Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: 40 
Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão e Aprovação do Credenciamento do 41 
Professor Julcemar Dias Kessler na disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem 42 
Animal do Curso de Zootecnia. Relatora: Profª.  Édlamar Kátia Rodrigues. A relatora 43 
informu que recebeu todos os comprovantes necessários para o credenciamento do 44 
Professor na referida disciplina, sendo que seu voto é favorável ao Credenciamento do 45 
Prof. Jucelmar Dias Kessler na disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Animal do 46 
Curso de Zootecnia. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto 47 
da relatora foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 18) Processo CPA 1501/2013: 48 
Origem: Comissão de Formatura dos Acadêmicos de Zootecnia e Enfermagem. 49 
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Interessado: Comissão de Formatura dos Acadêmicos de Zootecnia e Enfermagem. 1 
Assunto: Solicitação de alteração de data de Colação de Grau do dia 14/08/2014 para o 2 
dia 26/07/2014 das turmas de Enfermagem e Zootecnia. Relator: Prof. Diovani Paiano. O 3 
relator diligenciou o processo para mais informações e juntada de documentos. 19) 4 
Processo CPA: 2324/2013:  Origem: Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos e 5 
Zootecnia; Interessado: Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos e Zootecnia 6 
Turma 2013/2; Assunto: Solicitação dos Acadêmicos do Curso de Engenharia de 7 
Alimentos e Zootecnia das turmas de 2013/2 para que seja marcada a data da formatura e 8 
que seja preferencialmente em um sábado. Relator: Prof. Diovani Paiano. O relator 9 
apresentou voto favorável à ratificação da data previamente aprovada pelo CONCEO em 10 
26.11.2012 (ata 96) a qual definiu a data de 14/02/2014 para a cerimônia de outorga de 11 
grau. Em discussão, a Profª. Renata esclareceu que já foi reservado o Centro de Eventos 12 
e o Grêmio Pinhalense para essa data do dia 14/02/2014 mantendo a decisão do 13 
Conselho das formaturas serem nos meses de fevereiro e agosto. A  Profª. Kátia sugeriu 14 
que os três departamentos entrassem num consenso quanto à data da formatura, pois o 15 
requerimento de alteração da data está assinado somente pelos representantes das 16 
turmas da Engenharia de Alimentos e Zootecnia. A Conselheira Lucimara esclareceu que 17 
a turma da Enfermagem não quis assinar o requerimento. A Conselheira Vanessa 18 
manifestou–se que já há reserva no Centro de Eventos e Grêmio Reacreativo Pinhalense 19 
para essa data e que o Conselho já definiu que as datas de formatura serão nos meses de 20 
fevereiro e agosto, portanto, deve-se manter a data já aprovado anteriormente. O Prof. 21 
Daniel pediu vistas ao processo, e realizou voto alternativo: Tendo em vista que para 22 
turma de Engenharia de Alimentos o local para a realização da formatura é mais flexível, 23 
pois na cidade de Pinhalzinho é mais fácil de conseguir agenda, apresentou voto favorável 24 
à cerimônia de outorga de grau ocorrer no dia 15/02/2014 às 18h em Pinhalzinho para a 25 
turma de Engenharia de Alimentos e a manutenção da data de 14/02/2014 às 20h para a 26 
turma de Zootecnia e Enfermagem em Chapecó, tendo em vista a indisponibilidade de 27 
agenda para outra data em Chapecó. Em votação, a Presidente colocou em voto o parecer 28 
do relator original do processo Prof. Diovani Paiano que foi derrubado por maioria dos 29 
votos do Conselho, em seguida a Presidente colocou em voto o parecer alternativo de 30 
vistas do Prof. Daniel Raimann o qual foi aprovado por maioria dos votos do Conselho. 20) 31 
Processo CPA 3028/2013: Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos; 32 
Interessado: Elisandra Rigo; Assunto: Solicitação de Viagem de Estudos para as 33 
disciplinas de Processo Tecnológicos B e C, Gestão de Qualidade na Indústria de 34 
Alimentos para as Vinícolas Salton e Aurora no Município de Bento Gonsalves-RS. 35 
Relator:  Prof. Rosemario Barichello. O relator apresentou voto favorável à aprovação da 36 
referida viagem de estudos visto que há contrato licitado com quilometragem para 37 
empresa terceirizada realizar o transporte dos acadêmicos. Em discussão, não houve 38 
quem queira discutir. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade pelo 39 
Conselho. 21) Processo CPA 3060/2013: Origem: Departamento de Engenharia de 40 
Alimentos; Interessado: Morgana Karin Pierozan Maloz; Assunto: Solicitação de viagem de 41 
estudos para a disciplina de Tópicos avançados em microbiologia, ministrada pela Profª. 42 
Morgan Pierozan para a Indústria Vinícola Aurora na cidade de Bento Gonsalves, com 43 
saída no dia 10/05/2013, quilometragem prevista de 820 Km. O relator apresentou voto 44 
favorável à aprovação da referida viagem, desde que seja realizada com veículo próprio 45 
da UDESC, com a liberação do ônibus da Reitoria, pois não há quantitativo de 46 
quilometragem prevista com empresa terceirizada para a realização da viagem. Em 47 
discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 48 
unanimidade por este Conselho. 22) Homologação dos seguintes projetos de 49 
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pesquisa:  Processo CPA 17063/2012: Discussão e Aprovação do Projeto de Pesquisa 1 
intitulado: “Comparação da relação custo-benefício do método FAMACHA comparado a 2 
outros protocolos antiparasitários no controle de verminose em ovinos”. Departamento: 3 
Zootecnia; Interessado: Prof. Aleksandro Schafer da Silva; Processo CPA 643/2013: 4 
Discussão e Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado: “Potencial de isolados 5 
Enterococcus faecium obtidos de leite in natura da região Oeste de Santa Catarina como 6 
cultura probiótica”; Departamento: Zootecnia; Interessada: Profa Liziane Schittler; Processo 7 
CPA 804/2013; Discussão e Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado: “Modelagem da 8 
inibição do crescimento de Listeria monocytogenes pela ação de Enterocus faecium”. 9 
Departamento: Engenharia de Alimentos; Interessado: Prof Weber da Silva Robazza; 10 
Processo 2065/2013: Discussão e Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado. 11 
“Satisfação Profissional na assistência em Oncologia”; Departamento: Enfermagem; 12 
Interessada: Leticia de Lima Trindade. Processo 2070/2013: Discussão e Aprovação do 13 
Projeto de Pesquisa intitulado: “Formas de transmissão de Trypanosoma evansi em 14 
animais”; Departamento: Zootecnia; Interessado: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. 15 
Relatora: Profª. Renata Mendonça Rodrigues. A relatora apresentou voto favorável à 16 
homologação de todos os projetos de pesquisa referidos. Em discussão, não houve quem 17 
queira discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo 18 
Conselho. 23) Processo CPA 1907/2013: Origem: Departamento de Zootecnia; 19 
Interessado: Prof. Antônio Waldimir Leopoldino da Silva; Assunto: Discussão e aprovação 20 
do pedido de prorrogação de afastamento do Prof. Antônio Waldimir Leopoldino da Silva. 21 
Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto favorável à prorrogação de 22 
afastamento do referido professor até o dia 28.02.2014. Em discussão, não houve quem 23 
queira discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 24 
24) Processo CPA 2949/2013: Origem: Direção de Ensino; Interessado: Centro de 25 
Educação Superior do Oeste – CEO; Assunto: Alteração do calendário acadêmico do CEO 26 
para o ano de 2013; Relator: Daniel Iunes Raimann. O relator apresentou voto favorável à 27 
inclusão das datas das reuniões do Conselho de Centro do CEO, aprovadas na última 28 
reunião do CONCEO, e das datas dos eventos do Departamento de Engenharia de 29 
Alimentos. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, o voto do relator 30 
foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 25) Processo CPA 2995/2013: Origem: 31 
Direção Geral; Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – CEO; Assunto: 32 
Prestação de Contas do Exercício 2012 do CEO. Relatora: Vanessa Isabel de Marco 33 
Canton. A relatora do processo apresentou aos Conselheiros a prestação de contas do 34 
CEO referente ao ano de 2012, apresentando planilhas detalhadas, discriminando todos 35 
os gastos do Centro, excluindo os orçamentos de projetos: diárias foram gastos R$ 36 
111.027,50; material de consumo foram gastos R$ 310.938,60;  passagens e despesas de 37 
locomoção foram gastos R$ 53.291,60;  serviços pessoa física foram gastos R$ 38 
114.200,00;  locação de mão de obra foram gastos R$ 962.634,51;  serviços terceirizados 39 
pessoa jurídica foram gastos R$ 613.807,11;serviços terceirizados pagos a empresas 40 
públicas R$ 9.119,00;  equipamentos e material permanente R$ 750.220,55.O orçamento 41 
total recebido pelo CEO foi de R$ 3.578.811,25, incluindo os R$143.988,59 recebidos 42 
pelos projetos.  Deste montante total, o Centro empenhou R$ 3.014.314,44, ou seja, mais 43 
de 88%. Além disso, destacou a Direção de Administração que em meados de setembro a 44 
Reitoria passou a realizar a compra de passagens de todos os Centros, portanto, a partir 45 
deste momento o controle dos gastos passou a ser feito pela Reitoria Em discussão, a 46 
Profª. Liziane e o Prof. Diego comentaram a respeito do recurso de PRODIP e as formas 47 
de gerenciamento desse recurso com os professores, destacaram que o professor não 48 
pode comprar passagem aérea antecipadamente, pois se corre o risco do trabalho não ser 49 
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aceito no evento. A Profª. Renata sugeriu então que os Chefes discutissem no 1 
departamento o recurso de PRODIP, levando a proposta a Direção de Pesquisa, como 2 
sugestão poderia ser realizada a compra da passagem do professor para participação do 3 
evento e caso o trabalho dele não fosse aceito, o professor iria do mesmo modo para o 4 
evento como forma de capacitação. Em votação, a prestação de contas do CEO do ano de 5 
2012, apresentada pela relatora, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. 25) 6 
Processo CPA 2989/2013: Origem: Direção Geral; Interessado: Centro de Educação 7 
Superior do Oeste – CEO. Assunto: Orçamento referente ao exercício 2013 do CEO. 8 
Relatora: Vanessa Isabel de Marco Canton. A relatora apresentou o orçamento do CEO 9 
para o ano de 2013, justificou aos Conselheiros a demora na apresentação do orçamento 10 
devido ao atraso do repasse pela Reitoria, apresentou planilha detalhada da alocação do 11 
orçamento das rubricas e demandas do Centro. Informou aos Conselheiros que a Direção 12 
solicitou a Pró-Reitoria de Planejamento da UDESC – PROPLAN o montante de 13 
R$3389.200,00 para o ano de 2013, tendo em vista o histórico das despesas de custeio 14 
necessários para o Centro. No entanto, a Reitoria disponibilizou para o CEO apenas o 15 
valor de R$ 1.712.948,39, representando quebra de 53% no orçamento do Centro. Diante 16 
deste cenário informou que a Direção realizou constantes reuniões na Reitoria 17 
apresentando as demandas do Centro, assim conseguindo um acréscimo no orçamento 18 
de apenas R$ 80.000,00, no entanto este valor ainda não foi depositado. Quando isso 19 
acontecer, o orçamento do CEO será consolidado até o momento (mês de março) no 20 
montante de R$1.792.948,39, sendo R$ 65.000,00 para diárias; R$ 60.000,00 para 21 
material de consumo; R$ 74.000,00 para passagens e despesas de locomoção; 37.700,00 22 
para serviços de pessoa física; R$ 791.198,82 para locação de mão de obra; R$ 23 
746.740,78 para serviços terceirizados pessoa jurídica; R$ 18.308,79 para serviços de 24 
empresas públicas; R$ 0,00 para equipamentos e material permanente; R$0,00 para obras 25 
e instalações. Com a palavra a Profª. Renata parabenizou a Direção de Administração 26 
pelo ótimo trabalho realizado, e informou aos Conselheiros que esse recurso foi enviado 27 
para o CEO e que não se tem uma previsão exata da Reitoria se haverá complementação 28 
desse valor, o que foi informado para a Direção é que há uma probabilidade de liberação 29 
de mais recursos, mas até o momento só foi liberado pela Reitoria a complementação dos 30 
R$80.000,00. Em discussão, o Prof. Diego questiona se a verba destinada ao transporte 31 
de alunos está garantida. A Profª. Kátia relata que no Departamento de Enfermagem as 32 
situações são precárias, que não tem nem Glicerina para colocar no cadáver utilizado nas 33 
aulas de anatomia do Curso de Enfermagem, que foi realizado o processo de aquisição e 34 
foi negado pela PROJUR. Disse que não irá muito longe, para que os alunos comecem a 35 
invadir não apenas a Reitoria. A Profª. Renata informou aos Conselheiros que a Avaliação 36 
Externa da UDESC por inúmeras vezes apontou o CEO com pontos críticos (instalações 37 
do curso de enfermagem em prédios alugados sem acessibilidade, laboratórios do Curso 38 
de Enfermagem considerados inadequados para a segurança e acessibilidade dos alunos; 39 
dimensionamento de energia elétrica para o exercício nos laboratórios do prédio da 40 
UDESC em Pinhalzinho; ações pontuais de manutenção de instalações e de segurança 41 
como cercas e calçadas). Não há entendimento na Reitoria de que o CEO deve ser 42 
administrado de forma diferenciada, justamente por ser um Centro sui generis em 43 
comparação com os demais, deve haver uma análise das particularidades que se tem aqui 44 
no CEO, pois um Centro que tem que administrar quatro cursos em três cidades com 45 
certeza gera mais despesas, pois triplica custos e investimentos. A Profª. Renata também 46 
comentou que a Reitoria está ciente das reivindicações do CEO, tanto é que nas últimas 47 
reuniões a Diretoria do CEO deixou claro que sempre apoiou a Reitoria nas suas decisões, 48 
mas que chegou o momento da Reitoria olhar para as demandas do CEO, pois se for 49 
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necessário a Direção vai se unir as manifestações dos alunos para reivindicar melhorias. 1 
Com a palavra a Profª. Aniela declarou que é inviável realizar projetos de pesquisa e 2 
extensão devido à falta de produtos e equipamentos, assim muitas vezes o próprio 3 
professor tem que arcar com as suas custas às despesas com a compra de reagentes 4 
para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa. A Conselheira Vanessa relatou sobre o 5 
incêndio ocorrido neste Prédio da UDESC, alertou que todos os extintores de incêndio 6 
estão vencidos, e que por sorte o extintor funcionou, pois caso contrário o estrago poderia  7 
seria ainda maior. Informou também que com o depósito dos R$ 80.000,00 a compra dos 8 
extintores será priorizada. No entanto, itens do custeio, que se referem à manutenção 9 
básica estão prejudicados por não haver recurso financeiro para as compras e ou serviços. 10 
A Profª. Renata alertou quanto à necessidade de se realizar treinamentos dos professores, 11 
técnicos e alunos quanto a essa questão de segurança contra incêndios. A Profª. Aniela 12 
questionou se todos os Centros receberão essa complementação de R$ 80.000,00. A 13 
Profª. Renata respondeu que não, que teve Centros que receberão apenas R$ 50.000,00. 14 
Ainda em discussão, o Conselho solicitou a essa Secretária que realizasse um ofício ao 15 
Reitor em nome do Conselho com cópia desta Ata para requerer mais recursos para o 16 
Centro, ou pelo menos uma previsão de até quanto será esse recurso, pois o Centro 17 
necessita de verbas para aquisição de material de consumo e permanente. A Profª. Kátia 18 
sugeriu que se fosse necessário poderia solicitar a assinatura no documento de todos os 19 
professores e acadêmicos. A Profª. Renata então sugeriu que fosse realizado um ofício 20 
pelo Conselho de Centro, juntando cópia desta Ata, e que esse ofício fosse entregue em 21 
uma reunião agendada na Reitoria juntamente com os Chefes de Departamento, Direção 22 
do Centro e Diretório Acadêmico do CEO solicitando a Reitoria à reavaliação e um 23 
provisionamento do orçamento do CEO para 2013. Após discussões, o Conselho aprovou 24 
por unanimidade o envio do ofício a Reitoria, bem como o orçamento apresentado até o 25 
momento pela Direção do CEO. 27) Assuntos gerais e comunicações pessoais. A 26 
Presidente da reunião informou aos Conselheiros que a próxima reunião do CONCEO está 27 
agendada para o dia 22.04.2013 em Chapecó. Por fim, a Profª. Renata Mendonça 28 
Rodrigues agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, 29 
Marilha dos Santos, secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, votada e 30 
aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes à 31 
reunião em questão. Chapecó, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil 32 
e treze. 33 


