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ATA Nº 121. Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatorze, às 1 
quatorze horas, no Prédio da UDESC, localizado na Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, no 2 
Bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó, reuniu-se o Conselho de Centro do Centro 3 
de Educação Superior do Oeste – CONCEO, presidido pela Profª. Renata Mendonça 4 
Rodrigues, Presidente do CONCEO, e com a presença dos seguintes Conselheiros: 5 
Marilha dos Santos, Daniel Raimann, Elisangela Argenta Zanatta, Weber da Silva 6 
Robazza, Julcemar Dias Kessler, Lenita Moura Stefani, Paula Primo e Jian Carlos Meurer. 7 
A Profª Mayra e sua suplente justificaram ausência na reunião em virtude de aula. A Profª 8 
Aniela justificou ausência em virtude de atividades da semana acadêmica do curso de 9 
Engenharia de Alimentos. Constatado quórum, a Profª. Renata Mendonça Rodrigues 10 
cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Passou-se então a discussão das atas 11 
enviadas anteriormente por e-mail: Atas dos dias 13 e 21.10.2014, a primeira foi aprovada 12 
por unanimidade pelo conselho e a segunda foi aprovada, com abstenção da Profª Lenita, 13 
por não ter comparecido nesta reunião. Em expediente, inclusão dos processos CPA: 14 
19447/2014 processo seletivo da Engenharia de Alimentos e CPA: 18811/2014 solicitação 15 
de viagem de estudos da Profª. Marlene do curso de Engenharia de Alimentos. A pedido 16 
da Profª Renata o Processo CPA: 12221/2014 foi retirado de pauta por ausência da 17 
relatora e por estar em diligência. A pedido do Prof. Daniel o Processo CPA: 15490/2014 18 
foi retirado de pauta por estar em diligência. Nada mais havendo em expediente, deu-se 19 
início a ordem do dia: Ordem do Dia: 1) Processo CPA: 12221/2014. Origem: Direção 20 
Geral do CEO. Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – CEO. Assunto: 21 
Discussão e aprovação da proposta de resolução para criar critérios de 22 
remoção/transferência no âmbito do CEO. Relatora: Profª. Mayra Teruya Eichemberg. Em 23 
diligência por ausência da relatora. 2) Processo CPA: 15490/2014. Origem: 24 
Departamento de Enfermagem. Interessado: Prof. Gustavo Felippe da Silva. Assunto: 25 
Discussão e aprovação do pedido do Professor Gustavo Felippe da Silva de transferência 26 
de sua alocação do Centro de Educação Superior do Oeste para o Centro de Ciências 27 
Agroveterinárias. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann, em diligência. 3) Homologação dos 28 
projetos de pesquisa. a) Processo CPA: 11835/2014. Origem: Departamento de 29 
Enfermagem. Interessado: Prof. Arnildo Korb. Assunto: Discussão e Homologação do 30 
Projeto de Pesquisa intitulado: Perfil da resistência bacteriana em infecções do trato 31 
urinário em pacientes ambulatoriais no Estado de Santa Catarina. Relatora: Profª Renata 32 
Mendonça Rodrigues. b) Processo CPA: 11828/2014. Origem: Departamento de 33 
Enfermagem. Interessado: Prof. Arnildo Korb. Assunto: Discussão e Homologação do 34 
Projeto de Pesquisa intitulado: Infecções do trato urinário na comunidade e fatores 35 
socioambientais envolvidos. Relatora: Profª Renata Mendonça Rodrigues. c) Processo 36 
CPA: 12635/2014. Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Prof. 37 
Alessandro Cazonatto Galvão. Assunto: Discussão e Homologação do Projeto de 38 
Pesquisa intitulado: Aplicação do potencial químico no desenvolvimento de modelagem do 39 
equilíbrio de fases. Relatora: Profª Renata Mendonça Rodrigues. d) Processo CPA: 40 
13413/2014. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. Marcel Manente 41 
Boiago. Assunto: Discussão e Homologação do Projeto de Pesquisa intitulado: Aspectos 42 
qualitativos da carne do peito de frangos de corte congelada disponível no comércio 43 
varejista do município de Chapecó-SC. Relatora: Profª Renata Mendonça Rodrigues. O 44 
voto da relatora foi favorável à homologação dos projetos de pesquisa. Em discussão, não 45 
houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por 46 
unanimidade por este conselho. 4) Processo CPA: 19276/2014. Origem: CEO. 47 
Interessado: Curso de Moveleira. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de 48 
viagem acadêmica do curso de Tecnologia em Produção Moveleira para a cidade de Rio 49 
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do Sul/SC nos dias 19 a 22.11.14. Relatora: Técnica Tumelero. O voto da relatora foi 1 
favorável à aprovação da solicitação de viagem acadêmica do curso de Tecnologia em 2 
Produção Moveleira. Em discussão, a Profª Renata explicou que esta viagem também tem 3 
como objetivo disponibilizar aos alunos atividades para atender as horas complementares, 4 
assim como a realização de aulas práticas, atividades essenciais ao curso, e que o CEO 5 
não tem estrutura para disponibilizar estas atividades aos acadêmicos. Em votação, o voto 6 
da relatora foi aprovado por unanimidade por este conselho. 5) Processo CPA: 7 
14276/2014. Origem: Departamento de Enfermagem. Interessado: Prof. Gustavo Felippe 8 
da Silva. Assunto: Discussão e solicitação de homologação de pedido de progressão por 9 
desempenho. Relatora: Profª. Lenita de Cássia Moura Stefani. O voto da relatora foi 10 
favorável à solicitação de homologação de progressão por desempenho. Em discussão, 11 
não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto da relatora foi aprovado por 12 
unanimidade por este conselho. 6) Processo CPA: 19329/2014. Origem: Departamento 13 
de Zootecnia. Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: Discussão e aprovação 14 
do pedido de processo seletivo para a disciplina de Computação na Produção Animal. 15 
Relator: Prof. Weber Robazza. O relator foi favorável ao pedido de processo seletivo para 16 
a disciplina de Computação na Produção Animal. Em discussão, o Prof. Weber questionou 17 
os requisitos de formação dos candidatos solicitados no Edital, o Prof. Julcemar 18 
esclareceu que o Edital está formatado no mesmo modelo do último processo seletivo. Em 19 
votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade por este conselho. 7) Processo 20 
CPA: 19328/2014. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de 21 
Zootecnia. Assunto: Discussão e aprovação do pedido de processo seletivo para as 22 
disciplinas de Química Geral e Química Analítica. Relator: Prof. Weber Robazza. O voto do 23 
relator foi favorável ao pedido de processo seletivo para as disciplinas de Química Geral e 24 
Química Analítica. Em discussão, o Prof. Weber questionou o requisito de formação dos 25 
canditatos as vagas que deve ser Mestrado em Química ou em qualquer qualquer área 26 
afim. O Prof. Julcemar explicou que é importante deixar o requisito de Mestrado em áreas 27 
afins para facilitar o processo. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade 28 
por este conselho. 8) Processo CPA: 18603/2014. Origem: Departamento de 29 
Enfermagem. Interessado: Departamento de Enfermagem. Assunto: Discussão e 30 
aprovação dos Planos de Trabalho Individual dos docentes do curso de Enfermagem. 31 
Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O voto do relator foi favorável ao pedido de 32 
aprovação dos Planos de Trabalho Individual dos docentes do curso de Enfermagem. Em 33 
discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado 34 
por unanimidade por este conselho. 9) Processo CPA: 19330/2014. Origem: 35 
Departamento de Zootecnia. Interessado: Departamento de Zootecnia. Assunto: 36 
Discussão e aprovação dos Planos de Trabalho Individual dos docentes do curso de 37 
Zootecnia. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O relator foi favorável ao pedido de 38 
aprovação dos Planos de Trabalho Individual dos docentes do curso de Zootecnia. Em 39 
discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado 40 
por unanimidade por este conselho. 10) Processo CPA: 19146/2014. Origem: 41 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Departamento de Engenharia de 42 
Alimentos. Assunto: Discussão e aprovação dos Planos de Trabalho Individual dos 43 
docentes do curso de Engenharia de Alimentos. Relator: Prof. Daniel Iunes Raimann. O 44 
relator foi favorável ao pedido de aprovação dos Planos de Trabalho Individual dos 45 
docentes do curso de Engenharia de Alimentos. Em discussão, não houve quem quisesse 46 
discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade por este conselho. 47 
11) Processo CPA: 19460/2014. Origem: Departamento de Zootecnia. Interessado: Prof. 48 
Diovani Paiano. Assunto: Discussão e aprovação do pedido de viagem para visita 49 
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técnico/cultural do grupo PET. Relatora: Técnica Renata Tumelero. A relatora foi favorável 1 
ao pedido de aprovação da viagem do grupo PET. Em discussão, O Prof. Daniel 2 
questionou se é possível fazer troca de rubrica neste período de final de ano. A Técnica 3 
Paula esclareceu que até o momento esta troca não foi efetivada, mas que este é um 4 
procedimento tranquilo, que o PET não tem prazo para solicitar a troca de rubricas e 5 
sempre foi atendido nas suas solicitações, que a troca de rubrica para combustível é 6 
importante, pois a viagem está organizada para realizar visitas em várias cidades e que o 7 
PET tem saldo suficiente para esta viagem. Em votação, o voto da relatora foi aprovado 8 
por unanimidade por este conselho. 12) Processo CPA: 16649/2014. Origem: CEO- 9 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Secretaria de Ensino de 10 
Graduação. Assunto: Discussão e aprovação da solicitação de dilatação de prazo para 11 
conclusão de curso da acadêmica Jane Erhart do curso de Engenharia de Alimentos. 12 
Relator: Prof. Julcemar Kessler. O relator foi favorável ao pedido de dilatação de prazo de 13 
prazo de vinte e quatro meses para conclusão do curso. Em discussão: O Prof. Daniel 14 
esclareceu que a aluna está cursando as disciplinas faltantes e que é favorável a este 15 
pedido porque troca de grade curricular e de turno são situações alheias a vontade dos 16 
alunos, que vários pedidos foram negados porque não apresentaram justificativa plausível, 17 
disse ainda que a aluna cursou todas as disciplinas, que teve reprovações, mas não por 18 
falta. O Prof. Weber esclareceu que tem disciplinas que são pré-requisito de outras, e que 19 
estas não são ofertadas em todos os semestres, e demonstra preocupação, pois tem 20 
vários alunos com esta dificuldade. Em votação, o voto do relator foi aprovado por 21 
unanimidade por este conselho. 13) Processo CPA: 18918/2014. Origem: Departamento 22 
de Engenharia de Alimentos. Interessado: Departamento de Engenharia de Alimentos. 23 
Assunto: Discussão e aprovação da solicitação do não oferecimento da disciplina 24 
Enzimologia aplicada a alimentos no curso de Especialização em Ciência e Tecnologia de 25 
Alimentos. Relatora: Profª Elisangela Argenta Zanatta. Em diligência, para incluir 26 
documento comprobatório da carga horária das disciplinas. 14) Processo CPA: 27 
19655/2014. Origem: Direção de Ensino. Interessado: Prof. Daniel Iunes Raimann. 28 
Assunto: Discussão e aprovação do calendário acadêmico do CEO para o ano de 2015. 29 
Relator: Prof. Dilmar Baretta. O relator foi favorável ao pedido de aprovação do calendário 30 
acadêmico. Em discussão, a Profª Renata chamou a atenção de todos para priorizar as 31 
datas das reuniões do Conselho, pois este ano houveram muitas alterações no calendário 32 
de reuniões. O Prof. Julcemar falou da dificuldade para ajustar as datas e quantidades de 33 
dias letivos quando tem feriados, pois os professores tem que repor as aulas. O Prof. 34 
Daniel explicou que foi acrescentado no calendário um período extra para que os 35 
professores possam atender a carga horária em situações que não tiver aula por causa de 36 
feriados. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade por este conselho. 37 
15) Processo CPA: 19350/2014. Origem: CEO. Interessado: Prof. Valdir Eduardo Olivo. 38 
Assunto: Discussão e aprovação de solicitação de processo seletivo para o curso de 39 
Tecnologia em Produção Moveleira, nas disciplinas de Teoria da eletricidade, 40 
Eletrotécnica, Sistemas hidráulicos e Pneumáticos. Relator: Prof. Dilmar Baretta. O relator 41 
foi favorável ao pedido de aprovação de solicitação de processo seletivo para o curso de 42 
Tecnologia em Produção Moveleira. Em discussão, o Prof. Daniel falou da dificuldade de 43 
contratar professores para o curso de Moveleira, que solicitou alteração da banca, pois 44 
tem professores que tem mais experiência para avaliar os candidatos. A Profª Lenita 45 
destacou a importancia de compor a banca com pessoas ligadas diretamente a área do 46 
concurso, devendo-se chamar professores de outras instituições caso não tenhamos no 47 
nosso quadro de professores.  A Profª Elisangela lembrou das dificuldades de chamar 48 
professores externos pela questão financeira. A Profª Renata falou que sempre tem pelo 49 
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menos um professor da área para auxiliar nos questionamentos. O Prof. Julcemar falou da 1 
importância de avaliar com mais rigor a didática dos canditados, se possível através da 2 
orientação de um profissional capacitado nesta área. Em votação, o voto do relator foi 3 
aprovado por unanimidade por este conselho. 16) Processo CPA: 19446/2014. Origem: 4 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Engenharia de Alimentos. 5 
Assunto: solicitação de processo seletivo para o curso de Engenharia de Alimentos, para 6 
as disciplinas de Psicologia Aplicada à Enfermagem, Relações Humanas, Introdução à 7 
Administração, Gerência de Micro e Pequenas Empresas, Processos Tecnológicos, 8 
Embalagens na Indústria de Alimentos, Tecnologias de Produtos Açucarados. Relator: 9 
Prof. Julcemar Dias Kessler. O relator foi favorável a solicitação de processo seletivo. Em 10 
discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, o voto do relator foi aprovado 11 
por unanimidade por este conselho. 17) Processo CPA: 18811/2014. Origem: 12 
Departamento de Engenharia de Alimentos. Interessado: Engenharia de Alimentos. 13 
Assunto: solicitação viagem de estudos da Profª. Marlene Engenharia de Alimentos. 14 
Relatora: Técnica Marilha dos Santos. O voto da relatora foi contrário a solicitação de 15 
viagem de estudos, por ser em período de exames e pela dificuldade na prestação de 16 
contas devido ao trâmite do orçamento no final do execício financeiro. Em discussão, o 17 
Prof. Weber solicitou voto alternativo favorável a viagem e justificou que o Departamento 18 
tem orçamento para realizar a viagem e que nenhum aluno será prejudicado na data do 19 
exame. Prof Lenita comenta como é difícil conseguir este tipo de visita técnica com as 20 
empresas e que a oportunidade não deveria ser perdida. Em votação, o voto alternativo foi 21 
aprovado por unanimidade por este conselho. Assuntos gerais e comunicações 22 
pessoais. Com a palavra a Profª Renata falou da vinda da comitiva da Reitoria, nos dias 23 
vinte e quatro e vinte e cinco de novembro, que ainda não tem uma pauta pronta, que as 24 
demandas de assuntos podem ser enviadas para a Direção, que o objetivo é reunir os 25 
professores, técnicos e representantes discentes para uma conversa, conforme o 26 
cronograma de visitas nos departamentos, que o Prof. Gerson vai falar sobre o orçamento 27 
do próximo ano, que a comitiva da Reitoria vai estar presente na abertura da semana 28 
acadêmica do curso de Moveleira, em Palmitos. A próxima reunião do Conselho fica 29 
agendada para o dia um de dezembro. A Profª Renata também falou sobre a saída do 30 
prof. Daniel da Direção de Ensino, que este é um cargo de confiança da Direção, e que a 31 
partir do dia primeiro de abril o Prof. Weber vai assumir esta Direção. O Prof. Weber 32 
explicou que antes de assumir a Direção de Ensino quer concluir o mandato de chefia de 33 
departamento. O Prof. Daniel falou das dificuldades de conciliar demandas familiares com 34 
a quantidade de demandas da Direção de Ensino. A Prof. Renata destacou a importância 35 
do trabalho realizado pelo Professor Daniel, que em vários momentos e lugares recebeu 36 
elogios oficiais e extraoficiais do seu empenho no trabalho, que sempre foi solíicito, 37 
didático e participativo, mas que é difícil conciliar os cargos de direção pela demanda de 38 
atividades e tomada de decisões constantes, que sugere que alguns cargos tenha mais 39 
pessoas para trabalhar e compartilhar responsabilidades. A Profª. Lenita parabenizou o 40 
Prof. Daniel pela avaliação autocritica e pela coragem em suas escolhas. A Profª Renata 41 
destacou ainda que o Prof. Weber é uma pessoa acessível, que sempre traz sugestões e 42 
contribuições, que será muito importante tê-lo na equipe. Também informou que a 43 
servidora Marilha assumiu a oficialmente a direção de administração no dia primeiro de 44 
novembro e que será um momento de aprendizado, mas que a Marilha já estava 45 
trabalhando com a servidora Vanessa, que estava como diretora administrativa e os 46 
assuntos já estavam sendo tratados em conjunto. Que a Marilha seja bem vinda a equipe. 47 
Lembrou ainda da festa de final do ano, que está agendada para o dia vinte e oito de 48 
novembro, sexta a noite na sede do hospital regional. Por fim, a Profª. Renata agradeceu a 49 
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presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Joana Maria de Moraes, 1 
secretária, lavro a presente ata que, após ser lida, discutida, votada e aprovada, será 2 
assinada por mim, pela Presidente e por todos os conselheiros presentes à reunião em 3 
questão. Chapecó, sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatorze. 4 


