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ATA Nº 128. Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 2 

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

680E, no Bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de 4 

Centro do Centro de Educação Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela 5 

Profª. Renata Mendonça Rodrigues, Presidente do CONCEO, e com a presença 6 

dos seguintes Conselheiros: Dilmar Baretta, Weber da Silva Robazza, Lucineia 7 

Ferraz, Andreia Zilio Dinon, Julcemar Dias Kessler, Aleksandro Schafer da Silva, 8 

Aniela Pinto Kempka, Tania Maria Ascari, Samara Cristina Gobbi Adamczuk e 9 

Andreza Cason. Constatado quórum, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues 10 

cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão 11 

das atas enviadas anteriormente por e-mail: Atas dos dias 22.06.2015 (reunião 12 

extraordinária) e 29.06.2015, foram aprovadas por maioria pelo conselho, com 13 

abstenção dos professores Lucineia Ferraz, Julcemar Dias Kessler, Aniela Pinto 14 

Kempka, técnica Samara Adamczuk e a aluna Andreza Cason. Em expediente, o 15 

Prof. Julcemar solicitou a inclusão do processo SGPE n° 12984/2015 referente ao 16 

processo seletivo para a área de Nutrição de não reuminantes  Bioquímica, relatora 17 

Profª Andreia Dinon (substituir pelo item 3.12 da pauta processo SGPE nº 18 

11059/2015) e o processo SGPE n° 11898/2015 solicitação de viagem acadêmica 19 

do Prof. Diego Cucco. Relatora Samara Adamczuk. Nada mais havendo em 20 

expediente, deu-se início a ordem do dia pelo item 3.1 da pauta. Ordem do Dia: 1) 21 

Processo SGPE: 8710/2015. Origem: Departamento de Enfermagem. Interessada: 22 

Profª Júlia Rossetto Marchetti. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de 23 

credenciamento para as disciplinas de Anatomia I e Anatomia II para o semestre 24 

2015/2.  Relator: Prof. Marcel Manente Boiago. O voto do relator foi favorável a 25 

aprovação a solicitação de credenciamento de disciplina. Em discussão: o relator 26 

explicou que o processo foi diligenciado na última reunião do Conselho do dia 27 

29.06 e que foram anexados os documentos necessários. Em votação, o voto do 28 

relator foi aprovado por unanimidade. 2) Processo SGPE: 9010/2015. Origem: 29 

Departamento de Enfermagem. Interessado: Prof. Samuel Spiegelberg Zuge. 30 

Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de credenciamento para a 31 

disciplina de Bioestatística. Relator: Prof. Marcel Manente Boiago. O voto do relator 32 

foi favorável a aprovação a solicitação de credenciamento de disciplina. Em 33 

discussão: o relator explicou que o processo foi diligenciado na última reunião do 34 

Conselho do dia 29.06 e que foram anexados os documentos necessários. Em 35 

votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 3) Processo SGPE: 36 

11069/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Julcemar 37 

Dias Kessler. Assunto: Discussão e homologação da aprovação Ad referendum da 38 

presidente do CONCEO da solicitação de alteração da banca, para a vaga de 39 

aquicultura do concurso público, Edital 01/2015 do Departamento de Zootecnia. 40 

Relator: Prof. Weber da Silva Robazza. O voto do relator foi favorável a aprovação 41 

da solicitação de alteração da banca. Em discussão: O Prof. Julcemar explicou que 42 

a banca é provisória, pois ainda serão feitas alterações devido aos contatos 43 

pendentes com professores externos, que esta banca foi entregue a direção de 44 

ensino para atender o prazo para publicação. A Profª Renata esclareceu que em 45 
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virtude das datas o calendário ficou apertado e que dependendo dos candidatos 1 

inscritos no concurso a banca também sofreu alterações, e que as aprovações em 2 

ad referendum foram necessárias para atender aos prazos do Edital, e  que foram 3 

tomadas todas as precações para manter a lisura do concurso. Agradeceu aos 4 

professores, aos chefes, técnicos, motorias, todos que contribuíram para os 5 

andamentos dos trabalhos e atendimento aos professores das bancas. Em 6 

aprovação: Aprovado por unanimidade. 4) Processo SGPE: 11556/2015. Origem: 7 

Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. Interessado: 8 

Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Discussão e homologação da 9 

aprovação Ad referendum da presidente do CONCEO da solicitação de alteração 10 

da banca para a área de Tecnologia de Alimentos do concurso público, Edital 11 

01/2015 do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. 12 

Relator: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. O voto do relator foi favorável a 13 

aprovação da solicitação de alteração da banca do concurso público. Em 14 

discussão: Não houve quem quisesse discutir. Em aprovação: Aprovado por 15 

unanimidade. 5) Processo SGPE: 4025/2015. Origem: Departamento de 16 

Zootecnia. Interessada: Acadêmica Marindia Aparecia Kolm. Assunto: Discussão e 17 

aprovação da solicitação de prorrogação do curso de Zootecnia, por um semestre, 18 

para o período de 2015/2. Relatora: Profª. Elisangela Argenta Zanatta. O voto da 19 

relatora foi favorável a aprovação da solicitação de prorrogação de curso. Em 20 

discussão: O Prof. Julcemar explicou que este assunto gerou alguns desgastes em 21 

reuniões do departamento, e que tem alguns alunos com problemas em relação ao 22 

cumprimento da carga horária, falou que neste caso a aluna já cursou as 23 

disciplinas e falta somente concluir o estágio curricular, pois a aluna estava 24 

cursando a disciplina em outra Universidade e conseguiu fazer o aproveitamento. A 25 

Prof. Andreia alertou que os professores precisam alertar os alunos sobre o 26 

cumprimento das atividades do curso, é importante avisar os calouros para ficarem 27 

atentos as situações de carga horária, disciplinas e estágios. A técnica Samara 28 

falou que no departamento de Zootecnia já existe essa prática, e que a secretária 29 

do curso faz este controle. Em aprovação. Aprovado por unanimidade. 6) 30 

Processo SGPE: 4023/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: 31 

Acadêmico Diogo Valderí Mertins. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação 32 

de prorrogação do curso de Zootecnia, por um semestre, no período de 2015/2. 33 

Relatora: Profª. Elisangela Argenta Zanatta. O voto da relatora foi favorável a 34 

aprovação ao pedido de prorrogação do curso de Zootecnia. Em discussão: os 35 

argumentos são os mesmos do processo anterior da aluna Marindia. Em 36 

aprovação. Aprovado por unanimidade. 7) Processo SGPE: 10621/2015. Origem: 37 

Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. André Fernando Nascimento 38 

Gonçalves. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de credenciamento nas 39 

disciplinas bases da Agropecuária Sustentável, Seminários em Produção Animal 40 

Sustentável e Criação de Animais Silvestres para fins conservacionistas. Relatora: 41 

Prof. Tania Maria Ascari. O voto da relatora foi favorável a aprovação da solicitação 42 

de credenciamento nas disciplinas. Em discussão: O Prof. Julcemar explicou sobre 43 

a demanda de disciplinas para os professores colaboradores devido aos 44 

professores efetivos estarem envolvidos com as atividades do Mestrado de 45 
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Zootecnia. Em aprovação: Aprovado por unanimidade. 8) Processo SGPE: 1 

10855/2015. Origem: Curso de Tecnologia em Produção Moveleira. Interessado: 2 

Prof. Everton Cézar Prado. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de 3 

credenciamento para a disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. 4 

Relatora: Prof. Tania Maria Ascari. A relatora foi favorável a aprovação da 5 

solicitação de credenciamento nas disciplinas. Em discussão: a Profª Renata falou 6 

sobre a dificuldade de contratar professor para ministrar essa disciplina. Em 7 

aprovação. Aprovado por unanimidade. 9) Processo SGPE: 11064/2015. Origem: 8 

Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Julcemar Dias Kessler. Assunto: 9 

Discussão e homologação da aprovação Ad referendum da presidente do 10 

CONCEO da solicitação de processo seletivo para a área de Sistemas de 11 

Comercialização Agrícola e Cooperativismo, Manejo Conservação de Solos e 12 

Máquinas e Equipamentos na Produção Sustentável. Relatora: Profª Andreia Zilio 13 

Dinon. A relatora foi favorável a aprovação da solicitação de credenciamento nas 14 

disciplinas. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto 15 

da relatora foi aprovado por unanimidade. 10) Processo SGPE: 11058/2015. 16 

Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Julcemar Dias Kessler. 17 

Assunto: Discussão e homologação da aprovação Ad referendum da presidente do 18 

CONCEO da solicitação de processo seletivo para a área de Bovinocultura 19 

Sustentável de Corte e Leite e Alimentos e Alimentação dos Animais. Relatora: 20 

Profª Andreia Zilio Dinon. A relatora foi favorável a aprovação da solicitação de 21 

processo seletivo. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, 22 

o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 11) Processo SGPE: 23 

11066/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Julcemar 24 

Dias Kessler. Assunto: Discussão e homologação da aprovação Ad referendum da 25 

presidente do CONCEO da solicitação de processo seletivo para a área de 26 

Estatística e Melhoramento Animal. Relatora: Profª Andreia Zilio Dinon. A relatora 27 

foi favorável a aprovação da solicitação de processo seletivo. Em discussão: não 28 

houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por 29 

unanimidade. 12) Processo SGPE: 12984/2015. Origem: Departamento de 30 

Zootecnia. Interessado: Prof. Julcemar Dias Kessler. Assunto: Discussão e 31 

homologação da aprovação Ad referendum da presidente do CONCEO da 32 

solicitação de processo seletivo para a área de Nutrição de não ruminantes e 33 

Bioquímica. Relatora: Profª Andreia Zilio Dinon. A relatora foi favorável a 34 

aprovação da solicitação de processo seletivo. Em discussão: o Prof. Julcemar 35 

explicou que o processo SGPE nº 11059/2015 foi substituído pelo SGPE n° 36 

12984/2015, devido as alterações dos integrantes da banca do processo seletivo 37 

para a área de Nutrição de não reuminantes  e Bioquímica. Em votação, o voto da 38 

relatora foi aprovado por unanimidade. 13) Processo SGPE: 9900/2015. Origem: 39 

Departamento de Enfermagem. Interessada: Profª Tania Maria Ascari. Assunto: 40 

Discussão e homologação da solicitação de progressão por desempenho. Relator: 41 

Prof. Marcel Manente Boiago. O relator foi favorável a aprovação da solicitação de 42 

progressão. Em discussão: A Profª Renata esclareceu que os pedidos de 43 

progressão são analisados por uma comissão. Em aprovação: Aprovado por 44 

unanimidade. 14) Processo SGPE: 10188/2015. Origem: Departamento de 45 
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Enfermagem. Interessada: Profª Renata Mendonça Rodrigues. Assunto: Discussão 1 

e aprovação do pedido de usufruto de licença prêmio para o período de 30 dias. 2 

Relator: Prof. Dilmar Baretta. O relator foi favorável a aprovação da solicitação de 3 

licença prêmio. Em discussão: O Prof. Dilmar explicou que dois diretores vão 4 

assumir a Direção Geral neste período, o Prof. Weber nos primeiros quinze dias e 5 

após o prof. Dilmar até o término da licença. Em aprovação: Aprovado por 6 

unanimidade. 15) Processo SGPE: 12584/2015. Origem: Direção Geral. 7 

Interessada: Profª Renata Mendonça Rodrigues. Assunto: Discussão e 8 

homologação da aprovação Ad referendum da Diretora Geral em exercício da 9 

indicação da comissão eleitoral setorial do CEO. Relator: Prof. Dilmar Baretta. O 10 

relator foi favorável a aprovação da homologação da comissão eleitoral. Em 11 

discussão: O Prof. Julcemar questionou sobre o trabalho a ser desenvolvido por 12 

esta comissão para eleição de reitor. Em votação: aprovado por unanimidade. 16) 13 

Processo SGPE: 11056/2015. Origem: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. 14 

Interessado: Prof. Aleksandro Schafer da Silva. Assunto: Discussão e aprovação 15 

da resolução que disciplina a Docência Orientada do Programa de Pós-Graduação 16 

em Zootecnia. Relatora: Profª Elisangela Argenta Zanatta. A relatora foi favorável a 17 

aprovação da resolução. Em discussão: O Prof. Aleksandro falou que esta 18 

disciplina é obrigatória no programa de Mestrado e que a resolução estabelece 19 

critérios e as atividades que são previstas nesta disciplina que já inicia no segundo 20 

semestre de 2015. Em aprovação: aprovado por unanimidade. 17) Processo 21 

SGPE: 10042/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessada: Profª 22 

Lucineia Ferraz. Assunto: Discussão e homologação do processo eleitoral, Edital 23 

n° 07.2015 para eleição de Chefe e Sub-Chefe do Departamento de Zootecnia do 24 

CEO. Relatora: Técnica Ana Paula Fachinetto. A relatora foi favorável a aprovação 25 

do Edital Eleitoral. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em 26 

aprovação: Aprovado por unanimidade. 18) Processo SGPE: 10723/2015. Origem: 27 

Departamento de Enfermagem. Interessada: Profª. Fernanda Fabiana Ledra. 28 

Assunto: Discussão e homologação da solicitação de afastamento do país para 29 

tratar de assuntos particulares, nos dias 06 a 09 de agosto de 2015. Relator: Prof. 30 

Marcel Manente Boiago. O relator foi favorável a aprovação da solicitação de 31 

afastamento. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto 32 

do relator foi aprovado por unanimidade. 19) Processo SGPE: 12950/2015. 33 

Origem: Direção Geral. Interessada: Profª Renata Mendonça Rodrigues. Assunto: 34 

Discussão e aprovação da solicitação de alteração do calendário acadêmico do 35 

CEO para o IV encontro dos servidores técnicos para os dias 05 e 06 de novembro 36 

de 2015. Relator: Prof. Weber da Silva Robazza. O relator foi favorável a 37 

aprovação da solicitação de alteração do calendário. Em discussão: A Profª Renata 38 

esclareceu para os conselheiros que o Edital retificado foi publicado no site do 39 

CEO, que as alterações foram realizadas para ajustar o calendário do CEO ao 40 

calendário da UDESC que foi atualizado. 20) Processo SGPE n° 11898/2015. 41 

Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Diego de Cordova Cucco. 42 

Assunto: Discussão e aprovação do pedido de viagem acadêmica para Esteio/RS 43 

para participar da feira Expointer. Relatora: Samara Adamczuk. A relatora foi 44 

favorável a aprovação do pedido de viagem. Em discussão: não houve quem 45 
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quisesse discutir. Em aprovação: aprovado por unanimidade. Assuntos gerais e 1 

comunicações pessoais. Com a palavra a Profª Renata informou sobre a agenda 2 

da próxima reunião do Conselho no dia 24.08.2015, que vai ser presidida pelo Prof. 3 

Dilmar Baretta. Falou sobre a chapa para compor a Comissão da Editora da 4 

UDESC. Entregou uma cópia da lei orgânica da UDESC para os conselheiros e 5 

encaminou cópia via e-mail para todos os técnicos e professores para leitura e 6 

contribuições. Falou sobre o evento FACE, a alteração nas datas e sobre as 7 

atividades que a UDESC pretende levar para o evento. Falou sobre as dificuldades 8 

do vestibular de inverno, que as matrículas neste período são complicadas, teve 9 

bastante inscritos para o curso de Engenharia Química, no entanto poucas 10 

matrículas, pois alguns candidatos fazem a prova somente para testar os 11 

conhecimentos, para experiência. Falou que os cursos estão sofrendo uma baixa 12 

no número de matrículas, e que os departamentos estão ligando para os 13 

canditados para lembrá-los de fazer a sua matrícula, pois alguns deixam passar os 14 

prazos. O Prof. Julcemar aproveitou o último dia como membro do Conselho e 15 

agradeceu ao grupo pela oportunidade de ter aprendido e contribuído nas 16 

discussões dos assuntos do Centro. O Prof. Dilmar lembrou a todos sobre os 17 

prazos para se inscrever no V SEPE, assim como submeter os trabalhos para 18 

publicação. Por fim, a Profª. Renata agradeceu a presença de todos e declarou 19 

encerrada a sessão, da qual, eu, Joana Maria de Moraes, secretária, lavro a 20 

presente ata que, após ser lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por 21 

mim, pela Presidente e por todos os conselheiros presentes à reunião em questão. 22 

Chapecó, vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze. 23 


