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 1 
ATA Nº 127. Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 2 
quatorze horas, no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, no 3 
Bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro 4 
de Educação Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela Profª. Renata Mendonça 5 
Rodrigues, Presidente do CONCEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Dilmar 6 
Baretta, Weber da Silva Robazza, Elisangela Argenta Zanatta, Andreia Zilio Dinon, 7 
Julcemar Dias Kessler, Aleksandro Schafer da Silva, Marcel Manente Boiago, Tania Maria 8 
Ascari, Samara Cristina Gobbi Adamczuk e Jian Carlos Meurer. Constatado quórum, a 9 
Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 10 
Passou-se então a discussão das atas enviadas anteriormente por e-mail: Atas dos dias 11 
29.04.2015 e 01.06.2015, foram aprovadas por maioria pelo conselho, com abstenção dos 12 
professores Tania Ascari, Marcel Manente Boiago e do aluno Jian Meurer. Em expediente, 13 
a Profª Renata  solicitou alteração do relator do item 3.7 da pauta, processo 10545/2015 14 
referente a aprovação das bancas do concurso público, devido ao relator fazer parte de 15 
uma das bancas, a Professora Renata relatou o processo. A Profª Renata solicitou a 16 
inversão da ordem de pauta, e o item 3.1, processo 9491/2015 foi relatado como último 17 
item da pauta, devido a relatora não estar presente no início da reunião. Nada mais 18 
havendo em expediente, deu-se início a ordem do dia pelo item 3.2 da pauta. Ordem do 19 
Dia: 1) Processo SGPE: 7841/2015. Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. 20 
Interessado: Prof. Weber da Silva Robazza. Assunto: Discussão e homologação da 21 
aprovação Ad referendum da presidente do CONCEO da solicitação de abertura de 22 
processo seletivo para as disciplinas de Metodologia Científica e Comunicação e 23 
Expressão do DEAQ/CEO/UDESC para Pinhalzinho. Relatora: Profª Elisangela Argenta 24 
Zanatta. O voto da relatora foi favorável ao pedido da solicitação de abertura de processo 25 
seletivo. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora 26 
foi aprovado por unanimidade. 2) Processo SGPE: 8710/2015. Origem: Departamento de 27 
Enfermagem. Interessada: Profª Júlia Rossetto Marchetti. Assunto: Discussão e aprovação 28 
da solicitação de credenciamento para as disciplinas de Anatomia I e Anatomia II para o 29 
semestre 2015/2.  Relator: Prof. Marcel Manente Boiago. Diligenciado. 3) Processo 30 
SGPE: 9010/2015. Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: Prof. Samuel 31 
Spiegelberg Zuge. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de credenciamento para 32 
a disciplina de Bioestatística. Relator: Prof. Marcel Manente Boiago. Diligenciado. 4) 33 
Processo SGPE: 10512/2015. Origem: Departamento de Enfermagem. Interessada: Profª 34 
Elisangela Argenta Zanatta. Assunto: Discussão e homologação da aprovação Ad 35 
referendum da presidente do CONCEO das bancas do concurso público Edital 01/2015 do 36 
Departamento de Enfermagem. Relator: Prof. Weber da Silva Robazza. O voto do relator 37 
foi favorável a aprovação das bancas. Em discussão: não houve quem quisesse discutir. 38 
Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 5) Processo SGPE: 39 
10843.2014. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Julcemar Dias 40 
Kessler. Assunto: Discussão e homologação da aprovação Ad referendum da presidente 41 
do CONCEO das bancas do concurso público Edital 01/2015 do Departamento de 42 
Zootecnia. Relator: Prof. Weber da Silva Robazza. O voto do relator foi favorável a 43 
aprovação das bancas. Em discussão: O Prof. Julcemar explicou que vai precisar fazer 44 
ajustes na banca, pois está em uma das bancas, no entanto vai estar em férias no período 45 
do concurso. A Profª Renata alertou os chefes para tomar cuidado e fazer as alterações o 46 
quanto antes para evitar recursos. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 47 
unanimidade. 6) Processo SGPE: 10545/2015. Origem: Departamento de Engenharia de 48 
Alimentos. Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos. Assunto: Discussão e 49 
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homologação da aprovação Ad referendum da presidente do CONCEO das bancas do 1 
concurso público Edital 01/2015 do Departamento de Engenharia de Alimentos. Relatora: 2 
Profª. Renata Mendonça Rodrigues. O voto da relatora foi favorável. Em discussão: não 3 
houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por 4 
unanimidade. 7) Processo SGPE: 9491/2015. Origem: Departamento de Zootecnia. 5 
Interessado: Prof. Diego de Cordova Cucco. Assunto: Discussão e homologação da 6 
aprovação Ad referendum da presidente do CONCEO do pedido de auxílio do Edital 7 
ACADO 01/2015 para participar da 52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 8 
Zootecnia. Relatora: Profª Andreia Zilio Dinon. O voto da relatora foi favorável ao pedido 9 
do auxílio do Edital ACADO 01/2015. Em discussão: A Profª. Renata explicou que a data 10 
do evento é em Julho e que a aprovação ad referendum foi com o objetivo de economizar 11 
na compra das passagens. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. 12 
Assuntos gerais e comunicações pessoais. Com a palavra a Profª Renata informou 13 
sobre que a agenda da próxima reunião no dia vinte e sete de julho. Lembrou aos chefes 14 
de departamento sobre a importância dos materiais de divulgação dos cursos para 15 
distribuir nos eventos FACE, evento na Praça, entre outros com o objetivo de divulgar os 16 
cursos do CEO. Destacou que no evento da FACE é importante pensar em materiais 17 
práticos para chamar a atenção dos alunos, os professores Weber e a Kiciosan estão 18 
pensando e organizando alguma atividade. Que os departamentos precisam se organizar 19 
e avisar com antecedência os materiais que precisam levar e avisar se vão precisar de 20 
transporte. Falou sobre o Edital para inscrição dos alunos em evento, que será publicado 21 
no segundo semestre. Que fica no aguardo da indicação dos nomes de um titular e um 22 
suplente para representar o CEO na Comissão da Editora da UDESC na próxima reunião 23 
do Conselho, uma vez que os nomes precisam ser aprovados pelos membros do 24 
Conselho de Centro. O Prof. Dilmar esclareceu que as atividades da Editora estão 25 
funcionando muito bem e que é importante o Centro ter representação, que o mandato é 26 
de dois anos, permitida uma recondução. A Profª. Renata informou que vai estar de férias, 27 
assim como o Prof. Dilmar, que ambos retornam as atividades no Centro no dia vinte e três 28 
de julho, e que neste período a Professora Kiciosan vai responder pela Direção Geral. 29 
Informou ainda, sobre a visita da CAPES para avaliar o Mestrado de Engenharia de 30 
Alimentos nos dias um a três de julho. E informou que no dia nove de julho tem reunião 31 
CONSUNI e nesta reunião serão apreciados os processos referentes ao Mestrado da 32 
Enfermagem e o processo referente ao curso de Direito em Palmitos. Falou que a 33 
Professora Kiciosan vai representá-la na reunião extraordinária do Consuni, no dia um de 34 
julho. Por fim, a Profª. Renata agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 35 
sessão, da qual, eu, Joana Maria de Moraes, secretária, lavro a presente ata que, após ser 36 
lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e por todos os 37 
conselheiros presentes à reunião em questão. Chapecó, vinte e nove dias do mês de 38 
junho do ano de dois mil e quinze. 39 


