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1 Fl. 

ATA Nº 136. Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 1 

dezesseis, às nove horas, no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni 2 

Trombeta Zanin, 680E, no Bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se 3 

o Conselho de Centro do Centro de Educação Superior do Oeste – CONCEO, 4 

presidido pela Presidente Pró-Tempore Profª Maria Luisa Appendino Nunes Zotti, e 5 

com a presença dos seguintes Conselheiros: Dilmar Baretta, Weber da Silva 6 

Robazza, Elisangela Argenta Zanatta, Andreia Zilio Dinon, Aniela Pinto Kempka, 7 

Marcel Manente Boiago, Tania Maria Ascari, Samara Adamczuk, Sara Pícolli e 8 

Carine Vendruscolo. Constatado o “quorum”, a Profª. Maria Luisa cumprimentou a 9 

todos e declarou aberta a reunião extraordinária. Passou-se então a ordem do dia: 10 

Eleição pelo Conselho de Centro de um dos Chefes de Departamento do CEO 11 

para exercer Pró-Tempore as Funções de Diretor Geral do CEO/UDESC. A Prof. 12 

Maria Luisa informou aos Conselheiros que a Prof Renata Mendonça Rodrigues 13 

solicitou seu desligamento da Direção Geral, endereçado ao Reitor, através da CI 14 

01/16. Conforme Decreto n. 4.184, de 06 de abril de 2006, vagando o cargo de 15 

Diretor Geral, a Direção Geral é exercida por um dos Chefes de Departamento 16 

eleito pelo Conselho de Centro, que no presente caso seriam os seguintes 17 

professores: Marcel Manente Boiago (Chefe de Departamento de Zootecnia), 18 

Andréia Zilio Dinon (Chefe de Departamento da Engenharia de Alimentos e 19 

Engenharia Química) e Elisangela Argenta Zanatta (Chefe de Departamento de 20 

Enfermagem). O Prof. Marcel manifestou ao Conselho que se eleito auxiliará sua 21 

ainda o Departamento de Zootecnia, tendo em vista que assumiu recentemente 22 

este cargo, tendo vários processos em andamento no Departamento. Deste modo 23 

coloca-se à disposição, com esta ressalva. A professora Elisangela, chefe do 24 

Departamento de Enfermagem, também manifestou dificuldade em assumir a 25 

Direção Geral, por conta de suas disciplinas no curso de Enfermagem e também 26 

manifestou que não há interesse por conta de motivos pessoais. A professora 27 

Andréia, chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia 28 

Química comenta que conversou com professores no departamento e com sua 29 

sub-chefe, que tendo em vista que o Departamento possui professores em licença 30 

neste período e que como reside em Pinhalzinho, entende que  não seja um bom 31 

momento para assumir a Direção. Manifestados os posicionamentos dos chefes de 32 

Departamentos, a Presidente realizou a distribuição das cédulas de votação de 33 

forma individual e em escrutínio secreto. Encerrada a votação foi realizada a 34 

apuração dos votos publicamente, sendo o resultado obtido de onze (11) votos a 35 

favor do Prof. Marcel Manente Boiago, não houve votos brancos nem nulos. Diante 36 

do resultado, o Conselho de Centro deu posse a Prof. Marcel Manente Boiago, 37 

para assumir o cargo de Diretor Geral Pró-Tempore. Por fim, o Presidente 38 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, 39 

Vanessa Isabel de Marco Canton, secretária, lavro a presente ata que, após ser 40 

lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e por 41 

todos os conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, aos vinte e nove 42 

dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis. 43 
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