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ATA Nº 111. Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, 1 
no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, no Bairro Santo 2 
Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro de Educação 3 
Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela Profª. Renata Mendonça Rodrigues, 4 
Diretora Geral do CEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros e Participantes: 5 
Dilmar Baretta, Daniel Iunes Raimann, Maria Luisa Appendino Nunes, Weber da Silva 6 
Robazza, Lenita de Cássia Moura Stefani, Renata Tumelero, Liziane Schittler, Carine 7 
Vendruscolo, Mayra Teruya Eichmeberg, Kiciosan da Silva Bernardi Galli, Vanessa de 8 
Marco Canton, Aleksandro Schaefer da Silva, Paula Cristina Primo, Marcus Tomasi e 9 
Gerson Volney Lagemann. A Profª. Renata Mendonça Rodrigues cumprimentou a todos e 10 
declarou aberta a reunião, informou que a pedido da Reitoria foi realizado o convite 11 
extraoficial para todos os Conselheiros (titulares e suplentes) a fim de repassar 12 
informações sobre a questão da UDESC em Palmitos, em seguinda passou a palavra para 13 
o Vice-Reitor da UDESC, Prof. Marcus Tomasi. O Prof. Marcus Tomasi agradeceu a 14 
presença de todos e explicou que a Reitoria esteve por várias vezes em conversa com 15 
alguns deputados na ALESC, ocorre que os deputados estão cobrando a abertura de um 16 
Curso de Graduação presencial na cidade de Palmitos, e que a ALESC enviou 17 
oficialmente documento assinado por 4 (quatro) deputados: Luciane Carimatti, Dirceu 18 
Dresch, Mauricio Eskudlark e Mauro de Nadal, solicitando o posicionamneto da UDESC 19 
em relação ao assunto. O Prof. Tomasi comenta que causou estranheza que o deputado 20 
Marcos Vieira não assinou o ofício, pois é um deputado que sempre esteve nas reuniões, 21 
atuando de forma militando em prol desse assunto. Em razão disso, justifica o Vice Reitor, 22 
será chamada uma reunião extraordinária do Conselho Universitário da UDESC - 23 
CONSUNI para o dia 15.04, a fim de discutir se a UDESC irá ou não oferecer um curso de 24 
graduação presencial na cidade de Palmitos. O Prof. Tomasi explica que o pleito dos 25 
deputados é a abertura do Curso de Engenharia Civil ou de Direito, mas que a UDESC 26 
não tem recursos financeiros para custear a abertura desses dois cursos, mas afirma 27 
queseria possível continuar a oferecercursos à distância de pedagogia, de administração 28 
pública, o qual está para ser aprovado??, cursos de especialização e projetos de pesquisa 29 
e extensão da Universidade. A Profª. Mayra questiona como é possível que o CONSUNI 30 
aprove a abertura ou não de um curso de graduação em Palmitos sem ouvir primeiro o 31 
Centro. O Prof. Tomasi explica que a questão da abertura ou não de curso envolve a 32 
questão da permanência da UDESC em Palmitos. A Profª. Renata comentou que o Prof. 33 
Heron afirmou para ela que vai colocar na reunião do CONSUNI da seguinte forma: que a 34 
UDESC só abriria um curso presencial em Palmitos caso houvesse o repasse financeiro, a 35 
questão é preocupante, questiona a Prof. Renata, pois se houverrepasse financeiro nós 36 
(centro) vamos ter que aceitar abrir um curso em Palmitos. O Prof. Tomasi explica que 37 
essa é uma decisão que o Conselho Universitário pode tomar. A Prof. Lenita afirma que 38 
isso já foi  decidido peloCentro, que inclusive o Prof. Heron participou de uma reunião em 39 
que o Centro deliberou em um uma única voz que não quer curso algum em Palmitos. O 40 
Prof. Daniel afirma que essa é a decisão do Centro. O Prof. Tomasi afirma que a Reitoria 41 
sabe que o Centro já se posicionou. A Profª. Liziane questiona o Vice-Reitor sobre qual o 42 
pensamento da Reitoria sobre o assunto. O Prof. Tomasi afirma que o assunto vai ser 43 
debatido no CONSUNI, e que o Prof. Heron já está vendo um relator para o processo, um 44 
relator que tenha conhecimento da causa. Afirma ainda, que quando o Centro souber do 45 
relator poderá entrar em contato com ele. Explica que é um processo com deliberação do 46 
CONSUNI, o primeiro item da pauta, pois é um assunto muito relevante que envolve 47 
questões políticas, e que a decisão que o Conselho tomar, sendo para o bem ou para o 48 
mal, a Universidade vai ter que arcar com as consequências. No entendimento pessoal do 49 
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Prof. Tomasi não há tecnicamente condições de abertura de um curso presencial em 1 
Palmitos, porque se for criado um curso de Engenharia Civil, por exemplo, os professores 2 
serão de Chapecó, o campo de estágio será em Chapecó, afirma que o problema é que a 3 
UDESC não tem dinheiro para levar 5 (cinco) cursos para Palmitos e fazer de lá um polo 4 
de cidade Universitária, mas pensa que a UDESC não pode abandonar Palmitos e sim 5 
realizar outras atividades naquela região. O Prof. Tomasi informou que os deputados 6 
foram convidados a participar da reunião do CONSUNI. O Prof. Daniel questiona se os 7 
deputados terão direito a voz, e informa que dessa mesma forma o corpo docente e 8 
discente da Universidade pode também participar da reunião. O Prof. Tomasi explica que 9 
é um espaço público, e que os deputados terão direito a voz se o Presidente e a Plenária 10 
assim deliberarem. Por fim, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues agradeceu a presença 11 
de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Marilha dos Santos, secretária, lavro 12 
a presente ata que, após ser lida, discutida, votada e aprovada, será assinada por mim, 13 
pelo Presidente e por todos os presentes à reunião em questão. Chapecó, aos três dias do 14 
mês de abril do ano de dois mil e quatorze. 15 


