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Rua: Sete de Setembro, nº. 84 E, Centro, Chapecó-SC. Telefone: (49) 2049-

9574. 

 

Departamento de Engenharia de Alimentos e Departamento de Engenharia 

Química 
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Ibiapina de Lima, 750, Bairro Efacip, Pinhalzinho-SC. Telefone: (49) 2049-9593. 

Prédio das Usinas: SC 469 KM, saída para o município de Saudades. 

Pinhalzinho/SC. Telefone: (49) 2049-9599. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Este documento apresenta o Relatório de Gestão da Direção do CEO 

Gestão 2012-2016, para conhecimento da comunidade acadêmica. Tem como 

referência as propostas e os compromissos traçados pela equipe da Direção no 

momento de campanha junto com a comunidade acadêmica, através do slogan 

“crescendo e construindo junto com você”.  

A elaboração deste balanço de prestação de contas, objetiva em tornar 

públicas as ações que foram desenvolvidas no Centro, no que diz respeito à 

busca da excelência para o ensino, pesquisa, extensão e administração neste 

período de gestão. Muito foi realizado e traremos de modo geral, um pouco deste 

trabalho.  

Ressaltamos que este não foi um trabalho isolado dos diretores, mas sim 

o reflexo do esforço integrado dos segmentos docente, técnico e discente do 

CEO. Cujos sujeitos tiveram atuação permanente nas discussões, análises e 

proporcionaram um desempenho decisivo como participantes comprometidos na 

execução das atividades desenvolvidas deste Centro. Também, salientamos a 

relação de escuta, análise, diálogo e respeito recíproco do CEO com a Reitoria 

e sua equipe para o bom andamento das atividades que foram planejadas e que 

surgiram ao longo destes anos.  

Destacamos algumas das nossas avaliações, quanto ao que foi proposto 

e o que conseguimos crescer e construir junto com você: 

 

01. A primeira proposta de campanha foi um desafio, a construção de 

uma gestão democrática e transparente. Para tanto, as ações 

tiveram por princípio a serem discutidas entre os membros da 

comunidade acadêmica, distribuídos em seus âmbitos, como: entre os 

diretores, entre os diretores e os Chefes de departamento, entre os 

diretores e os técnicos, entre os Chefes de departamento, docentes e 

técnicos, Chefes de departamento e os discentes, entre diretores e 

docentes, entre os diretores e discentes, em assembleia com toda a 

comunidade acadêmica e com outros grupos. Esta dinâmica também 

foi gerada, por um fator exclusivo da disposição estrutural do CEO 



 

 
 

dentro da universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. Sendo 

um Centro lotado no Oeste de Santa Catarina, com suas unidades nos 

municípios de Chapecó, Pinhalzinho, Palmitos e Guatambu.    Houve 

muitas discussões, analises e decisões por meio destas reuniões. 

Assim como, nos órgãos Colegiados do Centro, dos departamentos e 

das direções que são os órgãos deliberativos. Trabalhamos nesta 

dinâmica, buscando proporcionar um momento amplo de discussões, 

de repasse de informações entre seus pares e para que de algum 

modo promovesse a transparência e democracia nos assuntos 

tratados no Centro. Sem contar com os ofícios, as trocas de e-mails, 

os telefonemas e as conversas de corredores. 

 

02. Havíamos planejado a criação do Fórum de desenvolvimento do 

CEO, visando o planejamento e a comunicação (comunidade, 

academia e servidores técnicos). Ao longo da gestão, percebemos que 

a criação de mais uma agenda de reuniões em paralelo as atividades 

em andamento no Centro, estavam difíceis de serem conciliadas. 

Deste modo, para não deixarmos de atender a esta demanda, 

otimizamos os espaços das reuniões já mencionadas no item 01, 

levando os pontos específicos de planejamento e comunicação a 

serem discutidos com os respectivos pares e também o fizemos por 

troca de e-mails e por videoconferência. 

 

 

 

 

 

 

03. Procuramos incentivar a participação dos discentes e docentes nos 

eventos e dinamizar os eventos acadêmicos, como: SEPE 

(atualmente em sua 5ª edição), semanas acadêmicas, congressos, 

viagens acadêmicas, aula inaugural, etc. Proporcionado apoio 

administrativo para a realização das atividades planejadas em cada 

 



 

 
 

evento, buscando a promoção da interdisciplinaridade, do 

enriquecimento da formação acadêmica e a integração da comunidade 

acadêmica do CEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. A inserção do Centro na comunidade externa foi uma das 

preocupações que gradativamente estamos conquistando, por meio 

das ações de extensão (trabalho árduo dos docentes e discentes que 

vem desbravando locais e comunidade externa ao entorno das 

unidades do CEO para desenvolverem seus trabalhos), da inserção na 

UDESC nas atividades do “Domingo na Praça” que é um evento 

proporcionado pela prefeitura de Chapecó e que tem o apoio de várias 

instituições. Também, na divulgação dos cursos do CEO/UDESC 

com a dedicação e criatividade de docentes e discentes em 

contribuírem neste importante papel e que certamente vem 

fortalecendo a imagem do CEO junto à comunidade. 

 

 

 

 

Semana acadêmica da Moveleira e da Enfermagem 

 

Aula inaugural da Engenharia de Alimentos 
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05. Expansão horizontal do Centro através da aprovação do curso de 

Engenharia Química.  

 

06. A direção planejou desburocratizar os fluxos internos, agilizando os 

processos administrativos com o diálogo entre os técnicos e docentes 

por meio de ligações, reuniões, conversas pessoais e e-mails. 

 

07. Estimulamos os docentes e discentes a realizarem seus projetos de 

ensino/pesquisa/extensão. No início da gestão, passamos por 

momentos delicados financeiramente, mas nos anos seguintes 

reestruturamos os setores, visando a otimização de recursos e bolsas 

para melhor atender a comunidade. 

 

08.  Outra proposta foi avançar na captação de recursos externos, 

complementando recursos internos. Parabenizamos aos docentes 

por fomentarem essa captação de recursos, por meio dos vários 

projetos aprovados com recursos da CAPES, CNPq, PROEXT e 

outros órgãos de fomento. Proporcionamos bolsas aos discentes, 

 

Domingo na Praça 

 

Mateada – Divulgação do vestibular 



 

 
 

a aquisição de materiais permanente e de consumo para 

equiparem os laboratórios. Também houve reuniões com lideranças 

políticas, com finalidade de captação de recursos, como por exemplo, 

a aprovação do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite 

junto ao Ministério da Integração no ano de 2014.     

 

09. A intenção da direção foi em estabelecer estratégias de comunicação 

para o acompanhamento e a visibilidade das ações. Neste período, as 

atividades de rotina do administrativo, somaram a descentralização de 

atividades realizadas pela reitoria aos centros. Fato que ampliou as 

atividades administrativas e necessitou de restruturação nas rotinas 

virtuais e físicas. Contudo, as atividades não deixaram de ser 

executadas. Não se adotou um Portal Transparência, mas todas as 

informações foram divulgadas por meio de notícias, e em suas 

respectivas pastas no site do CEO. O andamento dos processos, 

ações e evolução do orçamento foi repassado por e-mails, em 

reuniões, e postado no site do CEO em locais diversos. Também foi 

criado o setor de ouvidoria para atender ao retorno das informações 

solicitadas.  

 

10. Ampliamos a qualificação de docentes com os afastamentos para 

doutorado, Convênio DINTER UFRGS/UDESC e pós-doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  O aperfeiçoamento do layout do site do CEO ficou vinculado aos 

moldes da reitoria. Assim como, a maioria das publicações das 

notícias. Isso ocorreu, pois o CEO ainda não possui técnico efetivo no 

setor de comunicações. Contudo, para suprir esta demanda, o 

 

DINTER 



 

 
 

gerenciamento das informações foi compartilhada com os 

docentes e técnicos, que periodicamente se dispunham em realizar 

as atualizações. Da mesma forma ocorreu com a divulgação dos 

cursos do CEO (vestibular) e dos Editais para a seleção de docentes. 

Utilizamos facebook, e-mails, jornais e outras mídias para a 

divulgação. 

 

12. Foi reorganizada a produção científica em linhas e grupos de 

pesquisa.  

 

13. Fortalecemos a realização de atividades esportivas e culturais, 

incentivando os docentes e discentes a participarem dos jogos dos 

servidores e dos acadêmicos, tanto da Reitoria quanto do CEO. 

Através da parceria com escolas e ginásios dos municípios para a 

realização dos treinos das equipes do CEO. Encontra-se em fase de 

conclusão o campo de futebol, que atenderá parte desta demanda. 

Também, apoiamos as atividades culturais, como o festival de teatro, 

de música dentre outras programações.  

 

14. Promovemos a qualificação pedagógica do corpo docente 

semestralmente, mediante cursos e palestras sugeridos pelos 

departamentos, direções e pela reitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Em virtude da solicitação dos docentes, a direção implantou e 

mantém um Núcleo de apoio ao ensino, por intermédio do trabalho 

 

Capacitação dos docentes e técnicos 



 

 
 

realizado por uma pedagoga e duas psicólogas, entendendo que 

este apoio faz toda a diferença e no desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, de clima organizacional da comunidade 

acadêmica para mediar conflitos no Centro. 

 

16. Disponibilizamos por e-mails e no site do CEO os editais atualizados 

das atividades de pesquisa e editais dos órgãos financiadores. 

 

17. No início da gestão, ocorreu um momento de diálogo com os discentes 

interessados para esclarecimento de dúvidas na criação de empresas 

júniores. Houve o fortalecimento das empresas já existentes, com o 

apoio de transportes para eventos, espaços de discussão nos 

encontros de extensão, materiais e estrutura física. 

 

18. É importante ressaltar que anualmente, houve a discussão e a 

distribuição de orçamento do CEO entre os cursos, a direção e a 

fazenda experimental. Ou seja, orçamento participativo. Esta 

metodologia foi muito positiva para a gerência dos recursos, pois os 

docentes e técnicos trouxeram demandas diferenciadas dos cursos e 

setores administrativos.  

 

19. A participação de docentes e discentes nas operações Rondon, 

sempre recebeu o apoio do CEO por meio do auxílio de transporte e 

motoristas.  O nosso centro em todas as operações teve um número 

expressivo de participantes. 

 

20. Outro desafio foi revisar, fomentar e aplicar o planejamento 

estratégico do CEO. No início da gestão conseguimos realizar 

reuniões de trabalho e direcionamos a aplicação do planejamento 

estratégico do centro. Contudo, em virtude das diversas demandas do 

centro, a atenção ficou direcionada em atendê-las, fragilizando a 

revisão periódica do planejamento estratégico.  

 



 

 
 

21.  Procuramos fortalecer as relações humanas e os momentos de 

integração entre os discentes, docentes e técnicos do CEO, por 

entendermos que a estrutura física é um fator limitante na convivência 

universitária e na parceria de trabalhos. As estratégias utilizadas foram 

os encontros de capacitação, jogos e o encontro de Ensino, pesquisa 

e extensão - SEPE.   

 

22. Esta direção apoiou a capacitação dos servidores técnicos, 

auxiliando-os na participação de cursos promovidos pela UDESC e 

participação de eventos externos. Assim como, no afastamento para a 

capacitação de pós-graduação. Outro apoio aos técnicos foi 

oportunizar o rodízio de funções visando otimizar o potencial humano 

e a satisfação dos profissionais.  

 

 

 

 

 

 

23. Concretizamos os projetos de pós-graduação: com três turmas de 

especializações, aprovado em todas as instâncias da UDESC os 

Mestrado em Zootecnia, em Ciência e Tecnologia de Alimentos e em 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Estimulamos ações e desenvolvimento de políticas de 

sustentabilidade, economizando energia elétrica, materiais, água, 

insumos e materiais e etc.;  

 

 

Apresentação dos docentes na aula da turma em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos especialização da E 



 

 
 

 

25. Trabalhamos na ampliação e melhoria na infraestrutura do CEO, 

com: a locação de edificação para abrigar o curso de Enfermagem; a 

locação e adequação de um espaço físico para a instalação das 

Usinas Piloto e Laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos e 

Engenharia Química; construção do campo de futebol; cercamento da 

FECEO, cercamento do prédio administrativo e do curso da Zootecnia, 

início da construção do prédio do Curso de Engenharia de Alimentos 

e Engenharia Química e aprovação dos projetos de reforma do prédio 

existente em Pinhalzinho, construção da casa dos gases e uma 

instalação para experimento com aves. Encaminhamentos para a 

eletrificação e construção do poço artesiano e galpões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, apresentaremos detalhadamente algumas informações em 

relação às atividades desenvolvidas do Ensino de Graduação, Pesquisa e Pós-

Graduação, Projetos e Ações de Extensão e administrativo.  

Os dados neste Relatório reforçam a transparência nas atividades 

desenvolvidas no Centro a comunidade universitária.  

Agradecemos o compromisso de todos os docentes, discentes e técnicos 

deste Centro no crescimento do CEO. 

 Boa leitura. 

Renata Mendonça Rodrigues 

Diretora Geral

 

Cercamento da FECEO 
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1- CONCORRÊNCIA VESTIBULAR 

 Um dos maiores desafios atuais do Centro de Educação Superior do 

Oeste (CEO) é a captação de alunos para seus cursos de graduação. Embora a 

UDESC tenha sido a primeira universidade pública e gratuita na região oeste de 

Santa Catarina, houve nos últimos dez anos uma grande expansão do número 

de vagas de ensino superior na região. A Tabela 1 apresenta os dados históricos 

de todos os vestibulares ofertados pela UDESC na região desde o inicio das 

atividades no primeiro semestre de 2004. Optou-se na presente análise pelo uso 

do número de inscritos como indicador da demanda pelos cursos ao invés da 

relação candidatos/vaga porque o número de vagas sofreu algumas variações 

ao longo desse período. Observa-se na Tabela 1 que o primeiro processo 

seletivo realizado fora de época em Janeiro de 2004 apresentou numa grande 

procura para os três cursos oferecidos no momento: Enfermagem, Engenharia 

de Alimentos e Zootecnia. Este fato pode ser atribuído à grande mobilização que 

ocorreu na época por ser a primeira oferta de cursos superiores gratuitos na 

região. Entretanto, logo no semestre seguinte já houve uma queda significativa 

do número de inscritos, a qual foi mais ou menos estável para todos os cursos. 

 

Tabela 1. Número de inscritos/número de vagas (relação candidato/vaga) 

ofertadas para cada curso do Centro de Educação Superior do Oeste por 

semestre. 

Semestre Enfermagem 

Eng. Alimentos 

/Eng. Química Zootecnia 

04/01 792/40 (19,80) 611/40 (15,28) 594/40 (14,85) 

04/02 179/45 (3,98) 173/45 (3,84) 129/45 (2,87) 
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05/01 253/45 (5,62) 264/45 (5,87) 216/45 (4,80) 

05/02 188/45 (4,18) 181/45 (4,02) 190/45 (4,22) 

06/01 204/45 (4,53) 193/45 (4,29) 181/45 (4,02) 

06/02 154/45 (3,42) 131/45 (2,91) 111/45 (2,47) 

07/01 271/45 (6,02) 220/45 (4,89) 251/45 (5,58) 

07/02 164/45 (3,64) 127/45 (2,82) 101/45 (2,24) 

08/01 213/45 (4,73) 180/45 (4,00) 180/45 (4,00) 

08/02 140/45 (3,11) 136/45 (3,02) 104/45 (2,31) 

09/01 196/30 (6,53) 205/45 (4,56) 177/45 (3,93) 

09/02 108/30 (3,60) 101/45 (2,24) 115/45 (2,56) 

10/01 122/30 (4,07) 095/45 (2,11) 148/45 (3,29) 

10/02 096/30 (3,20) 067/45 (1,49) 070/45 (1,56) 

11/01 137/30 (4,57) 109/45 (2,42) 128/45 (2,84) 

11/02 063/30 (2,10) 057/45 (1,27) 091/45 (2,02) 

12/01 105/30 (3,50) 114/45 (2,53) 161/45 (3,58) 

12/02 092/30 (3,07) 070/45 (1,56) 073/45 (1,62) 

13/01 159/30 (5,30) 111/45 (2,47) 126/45 (2,80) 

13/02 104/30 (3,47) 061/45 (1,36) 061/40 (1,53) 

14/01 126/23 (5,48) 069/34 (2,03) 097/30 (3,23) 

14/02 107/23 (4,65) 043/34 (1,26) 059/30 (1,97)  

15/01 168/23 (7,30) 079/34 (2,32) 089/30 (2,97) 

15/02 143/23 (6,22) 233/26 (8,96)* 047/30 (1,57) 

16/01 256/23 (11,13) 091/34 (2,68) 102/30 (3,40) 

*Neste semestre foram ofertadas vagas para o curso de Engenharia Química 

enquanto nos demais foram ofertadas vagas para o curso de Engenharia de 

Alimentos. 

  

Com o intuito de sumarizar os resultados, a Figura 1 apresenta gráficos 

em forma de barras que permitem uma melhor visualização do número de 

inscritos por curso para todo o período considerado. Observa-se na Figura 1 que 

na maior parte das 25 edições de vestibular realizadas desde o início de suas 

atividades, houve um maior número de inscritos para o curso de Enfermagem 

em relação aos demais cursos do CEO (um total de 17 edições).  



 

 
 

 

Figura 1. Número de inscritos por curso por semestre. 

 

 É possível observar na Figura 1 que há uma grande oscilação do número 

de inscritos de dois em dois semestres, a qual pode ser atribuída ao fato que os 

vestibulares de verão são mais procurados que os vestibulares de inverno, o que 

ocorre para todos os cursos da UDESC. Portanto, a Figura 2 apresenta os dados 

apenas para os vestibulares de verão e a Figura 3 apresenta os dados apenas 

para os vestibulares de inverno. 

 

Figura 2. Número de inscritos por curso por semestre nos vestibulares de 

verão. 
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Figura 3. Número de inscritos por curso por semestre nos vestibulares de 

inverno. 

 

 Uma análise das Figuras 2 e 3 mostra que nos últimos vestibulares, tanto 

de inverno quanto de verão, um aumento consistente na procura pelo curso de 

Enfermagem, a qual ocorre mesmo com a oferta de três cursos em universidades 

diferentes localizadas no município de Chapecó. O número de candidatos 

inscritos para o curso de Enfermagem no vestibular 2016/01 se aproxima do 

número de inscritos 11 anos atrás (vestibular de 2005/01) que corresponde a um 

dos valores mais altos da série histórica. 

 Nas mesmas Figuras também é possível perceber uma diminuição na 

concorrência do vestibular para o curso de Engenharia de Alimentos a partir do 

semestre 2009/02, o que coincide com a mudança de turno do curso de noturno 

para integral e com a criação de outros cursos da mesma área neste período. 

Na Figura 3 é possível observar a alta procura pelo curso de Engenharia Química 

em relação ao curso de Engenharia de Alimentos (2015/02). Nas Figuras 1, 2 e 

3, é observada uma relativa estabilidade na demanda pelo curso de Zootecnia 

com uma relação Candidato/Vaga de aproximadamente 4,00 nos vestibulares de 

verão e cerca de 2,00 nos vestibulares de inverno. 

 Outro aspecto importante que deve ser considerado reside no fato que os 

três departamentos que integram o Centro de Educação Superior do Oeste têm 
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buscado divulgar o vestibular da UDESC nas escolas dos municípios da região 

e em eventos que ocorrem nestes municípios, mas ainda assim a Universidade 

não é muito conhecida na região, a qual tem uma tradição histórica da oferta de 

cursos pelas Universidades Comunitárias. 

 

2- MOBILIDADE INTERNACIONAL 

 Nos últimos anos, a mobilidade acadêmica de alunos do Centro de 

Educação Superior do Oeste para outros países têm se consolidado e hoje é 

uma realidade efetiva do Centro. Atualmente, a UDESC oferece dois programas 

neste sentido: o PROME, o qual oferta uma vaga por centro por semestre e o 

Santander, o qual oferta 12 vagas para a Universidade por ano. Além destes, há 

o Programa Ciência sem Fronteiras oferecido pelo governo federal do qual 

participaram 5 alunos do Centro até o momento (3 da Engenharia de Alimentos 

e 2 da Zootecnia). Os nomes e procedências dos acadêmicos contemplados 

pelos Programas PROME e Santander na presente gestão encontram-se 

descritos a seguir: 

Prome:  

2015/02- Vanessa Schorr (Enfermagem) 

2015/01- Kaine Cristina Cubas da Silva (Zootecnia) 

2014/02- Fabrício Pilonetto (Zootecnia) 

2014/01- Talyta Zortéa (Zootecnia) 

2013/02- Maize Luiza Basso (Engenharia de Alimentos) 

2013/01- Scheila Mai (Enfermagem) 

2012/02- Taiara Berty (Zootecnia) 

 

Santander: 

2015/01- Raphael Bottini (Tecnologia em Produção Moveleira) 

2014/01- Gabriela Medeiros d´Alba (Zootecnia) 

2013/01- Camila dal Magro (Engenharia de Alimentos) 

 Observa-se que a maior quantidade de alunos contemplados para sair 

para o exterior através da UDESC é do curso de Zootecnia (5 acadêmicos), 

sendo observado um equilíbrio para os demais. O curso de Tecnologia em 



 

 
 

Produção Moveleira também foi contemplado com um acadêmico selecionado 

para o primeiro semestre de 2016 em Portugal. 

 

3- ACERVO BIBLIOTECA 

 O Centro de Educação Superior do Oeste conta atualmente com quatro 

bibliotecas. No total, a área construída para as bibliotecas do CEO é de 412,49 

m2, sendo a terceira maior de todos os centros da UDESC ficando atrás apenas 

da Biblioteca Central em Florianópolis (1440,00 m2) e da Biblioteca do Centro de 

Ciências Tecnológicas (CCT) em Joinville com 1000,00 m2. A Tabela 2 

apresenta a quantidade de títulos por biblioteca do Centro nos últimos 4 anos. 

Com a prática da discussão do orçamento com as chefias de Departamento os 

acervos das bibliotecas encontram-se atualizados. 

Tabela 2. Quantidade de títulos por Curso do Centro de Educação Superior do 

Oeste nos últimos quatro anos. 

Ano Enfermagem 

Eng. Alimentos 

/Eng. Química Zootecnia 

Tecnologia em 

Produção Moveleira 

2012 2.189 1.449 2.393 171 

2013 2.703 1.503 2.570 171 

2014 2.849 1.567 2.707 171 

2015 2.909 1.686 2.883 179 

 

4- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 O Centro de Educação Superior do Oeste oferta um Programa de 

Educação Tutorial (PET) através do curso de Zootecnia. Este grupo é composto 

por 14 alunos, coordenado atualmente pelo prof. Diovani Paiano e há um 

investimento anual de R$ 84.000,00 em bolsas para os alunos integrantes do 

Programa e aproximadamente R$ 20.000,00 por ano para custeio e aquisição de 

materiais. Estes alunos têm atuado em atividades de divulgação do curso de 

Zootecnia, projetos de pesquisa e extensão relacionadas ao curso, além de 

eventos de confraternização e interação com os calouros. 

5- PROGRAMAS DE MONITORIA 

 A Tabela 3 apresenta o total de bolsas de monitoria do CEO no período 

compreendido entre 2012 e 2015. A UDESC tem oferecido a mesma cota fixa 



 

 
 

para cada um dos 12 centros. Esta cota depende do número total de alunos 

matriculados por curso de graduação. A partir de 2015, a modalidade das bolsas 

foi alterada para contemplar um maior número de alunos, podendo ser, a partir 

deste momento, divididas em bolsas de 10 e 20 horas (anteriormente as bolsas 

eram de 12 horas) conforme interesse do professor orientador do bolsista. Daí 

se justifica o aumento no número total de bolsistas em 2015 em relação aos 

outros anos. Embora a quantidade total de recursos não tenha sido alterada, 

algumas bolsas se dividiram em duas bolsas de 10 horas. O número de 

voluntários tem flutuado em torno de uma média de aproximadamente 19 

acadêmicos neste período. 

 

Tabela 3. Quantidade total de bolsas de monitoria do CEO por semestre nos 

últimos 4 anos. 

Ano Remunerada Voluntária 

2012-1 31 21 

2012-2 31 17 

2013-1 31 18 

2013-2 31 14 

2014-1 31 19 

2014-2 31 20 

2015-1 38 19 

2015-2 39 15 

 

6- CORPO DOCENTE 

 As Tabelas 4, 5 e 6 apresentam os dados do corpo docente dos três 

departamentos do CEO (Enfermagem, Engenharia de Alimentos e Engenharia 

Química e Zootecnia) nos últimos quatro anos. Pode ser observado um aumento 

do número de doutores (principalmente efetivos) nos três departamentos, assim 

como um aumento no percentual de professores efetivos em relação aos 

substitutos. Nota-se que nas três tabelas encontram-se incluídos os novos 

efetivos que deverão tomar posse em fevereiro de 2016. Destaca-se o 

Departamento de Zootecnia com maior proporção de doutores (atualmente 

67,74%), seguido da Engenharia de Alimentos e Engenharia Química (57,14%) 



 

 
 

e da Enfermagem (21,43%). Entretanto, o Departamento de Enfermagem conta 

com 10 professores realizando doutorado interinstitucional através de um 

programa Dinter em convênio com a UFRGS e, em breve, com a conclusão do 

doutorado por parte destes professores, estes índices serão alterados. A 

tendência nos próximos semestres é que esses números se estabilizem devido 

a uma diminuição na oferta do número de concursos públicos para professores 

efetivos. No que diz respeito ao número de professores efetivos, o Departamento 

de Enfermagem conta com um total de 26, enquanto que os demais contam com 

18.  

 

Tabela 4. Evolução do Corpo Docente do Departamento de Enfermagem nos 

últimos quatro anos. 

 Doutores 

Efetivos/ 

Substitutos 

Mestres 

Efetivos/ 

Substitutos 

Especialistas 

Efetivos/ 

Substitutos 

Total 

Doutores/ 

Mestres/ 

Especialistas 

Total 

Efetivos/ 

Substitutos 

% 

Doutores/ 

Mestres/ 

Especialistas 

% 

Efetivos/ 

Substitutos 

2012-02 5/0 15/11 0/13 5/26/13 20/24 11,36/59,09/29,5

5 

45,45/54,55 

2013-01 4/0 16/13 0/11 4/29/11 20/24 09,09/65,91/25,0

0 

45,45/54,55 

2013-02 4/0 16/17 0/12 4/33/12 20/29 08,16/67,35/24,4

9 

40,82/59,18 

2014-01 4/0 16/16 0/11 4/32/11 20/27 08,51/68,09/23,4

0 

42,55/57,45 

2014-02 5/0 18/15 0/14 5/33/14 23/29 09,62/63,46/26,9

2 

44,23/55,77 

2015-01 9/0 14/13 0/13 9/27/13 23/26 18,37/55,10/26,5

3 

46,94/53,06 

2015-02 8/0 15/15 0/13 8/30/13 23/28 15,69/58,82/25,4

9 

45,10/54,90 

2016-01 11/0 15/15 0/13 11/30/13 26/28 20,37/55,56/24,0

7 

48,15/51,85 

        



 

 
 

 

Tabela 5. Evolução do Corpo Docente do Departamento de Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Química nos últimos quatro anos. 

 Doutores 

Efetivos/ 

Substitutos 

Mestres 

Efetivos/ 

Substitutos 

Especialistas 

Efetivos/ 

Substitutos 

Total 

Doutores/ 

Mestres/ 

Especialistas 

Total 

Efetivos/ 

Substitutos 

% 

Doutores/ 

Mestres/ 

Especialistas 

% 

Efetivos/ 

Substitutos 

2012-02 10/0  8/9 0/6 10/17/6 18/15 30,30/51,52/18,18 54,55/45,45 

2013-01 10/0 8/9 0/6 10/17/6 18/15 30,30/51,52/18,18 54,55/45,45 

2013-02 11/0 7/10 0/6 11/17/6 18/16 32,25/50,00/17,65 52,94/47,06 

2014-01 11/0 6/8 0/6 11/14/6 17/14 35,48/45,16/19,36 54,84/45,16 

2014-02 11/0 5/7 0/6 11/12/6 16/13 37,93/41,38/20,69 55,17/44,83 

2015-01 13/0 3/7 0/4 13/10/4 16/11 48,15/37,04/14,81 59,26/40,74 

2015-02 13/1 3/6 0/3 14/9/3 16/10 53,85/34,61/11,54 61,54/38,46 

2016-01 15/1 3/6 0/3 16/9/3 18/10 57,14/32,14/10,72 64,29/35,71 

 

Tabela 6. Evolução do Corpo Docente do Departamento Zootecnia nos últimos 

quatro anos. 

 Doutores 

Efetivos/ 

Substitutos 

Mestres 

Efetivos/ 

Substitutos 

Especialistas 

Efetivos/ 

Substitutos 

Total 

Doutores/ 

Mestres/ 

Especialistas 

Total 

Efetivos/ 

Substitutos 

% 

Doutores/ 

Mestres/ 

Especialistas 

% 

Efetivos/ 

Substitutos 

2012-02 16/2 3/8 0/3 18/11/3 19/13 56,25/34,38/09,37 59,38/40,62 

2013-01 16/1 2/8 0/4 17/10/4 18/13 54,84/32,26/12,90 58,06/41,94 

2013-02 15/1 1/9 0/5 16/10/5 16/15 51,61/32,26/16,13 51,61/48,39 

2014-01 15/1 1/8 0/5 16/9/5 16/14 53,33/30,00/16,67 53,33/46,47 

2014-02 14/1 1/6 0/5 15/7/5 15/12 55,56/25,92/18,52 55,56/44,44 

2015-01 17/2 0/7 0/5 19/7/5 17/14 61,29/22,58/16,13 54,84/45,16 

2015-02 18/3 0/7 0/5 21/7/5 18/15 63,64/21,21/15,15 54,55/45,45 

2016-01 18/3 0/6 0/4 21/6/4 18/13 67,75/19,35/12,90 58,06/41,94 

 

 

 



 

 
 

7- PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO 

 O Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PRAPEG) da UDESC 

tem por objetivo incentivar atividades didático-pedagógicas através da aquisição 

de diferentes itens de consumo/permanentes ou da oferta de cursos e eventos 

de capacitação dos professores no que diz respeito à prática docente. Este 

programa consiste de uma cota fixa para cada curso de graduação no valor de 

R$10.000,00 e também uma cota fixa para a Direção de Ensino de graduação 

de cada centro no valor de R$14.000,00 com o intuito de adquirir itens para a 

execução das atividades expostas anteriormente. Nos últimos 4 anos foram 

contemplados com recursos os seguintes projetos: 

 

2012 

Projeto: Qualificação docente visando à melhoria da qualidade de Ensino em 

sala de aula. 

Autor: Lucíola Bagatini 

Origem: Direção de Ensino de Graduação 

Valor: R$ 14.000,00 

 

Projeto: Concentração de recursos para melhoria das condições didáticas do 

curso de Zootecnia do CEO/UDESC 

Autor: Marcel Manente Boiago 

Origem: Departamento de Zootecnia 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Projeto: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para aulas 

experimentais da graduação em Engenharia de Alimentos 

Autor: Weber da Silva Robazza 

Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos 

Valor: R$ 9.998,06 

 

Projeto: Metodologias ativas e formação para o Sistema Único de Saúde: 

educação permanente com docentes da Enfermagem 

Autor: Carine Vendruscolo 



 

 
 

Origem: Departamento de Enfermagem 

Valor: R$ 9.965,30 

 

Projeto: Protótipo de móveis 

Autor: Marcia Bär Schuster 

Origem: Departamento de Enfermagem (Curso de Tecnologia de Produção 

Moveleira) 

Valor: R$ 9.999,25 

 

2013 

Projeto: Qualificação docente visando à melhoria da qualidade do ensino em sala 

de aula 

Autor: Daniel Iunes Raimann 

Origem: Direção de Ensino de Graduação 

Valor: R$ 14.000,00 

 

Projeto: Inovação tecnológica para a construção do conhecimento em 

Semiologia, Semiotécnica e Gestão de Enfermagem  

Autor: Edlamar Kátia Adamy (coordenadora), Letícia de Lima Trindade, Ivete 

Maroso Krauzer, Tania Maria Ascari, Maria Luiza Bevilaqua Brum 

Origem: Departamento de Enfermagem 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Projeto: Capacitação dos docentes e melhoria estrutural do curso de Zootecnia 

do CEO/UDESC 

Autor: Maria Luisa Appendino Nunes Zotti 

Origem: Departamento de Zootecnia 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Projeto: Aquisição de itens para utilização em aulas experimentais da graduação 

em Engenharia de Alimentos 

Autor: Weber da Silva Robazza 

Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos 



 

 
 

Valor: R$ 9.999,68 

 

2014 

Projeto: Qualificação docente e de monitores visando a melhoria da qualidade 

do ensino em sala de aula  

Autor: Daniel Iunes Raimann 

Origem: Direção de Ensino de Graduação 

Valor: R$ 14.000,00 

 

Projeto: Projeto e Fabricação de Móveis 

Autor: Kiciosan da Silva Bernardi Galli (coordenadora), Valdir Eduardo Olivo, 

Diego Marcante Battista e Everton Cézar Prado  

Origem: Departamento de Enfermagem (Curso de Tecnologia em Produção 

Moveleira) 

Valor: R$ 9.960,00 

 

Projeto: Atualização e aperfeiçoamento no ensino no curso de Zootecnia  

Autor: Diego de Córdova Cucco (coordenador), Maria Luisa Appendino Nunes 

Zotti e Julcemar Dias Kessler 

Origem: Departamento de Zootecnia 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Projeto: Aquisição de itens para utilização em aulas experimentais da graduação 

em Engenharia de Alimentos 

Autor: Liziane Schittler (coordenadora), Alessandro Cazonatto Galvão, Andréia 

Zílio Dinon, Aniela Pinto Kempka, Alexandre Tadeu Paulino, Elisandra Rigo, 

Darlene Cavalheiro, Lucíola Bagatini 

Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Projeto: Aprimoramento do ensino de enfermagem da Universidade do Estado 

de Santa Catarina: fortalecendo a excelência 

Autor: Arnildo Korb (coordenador), Daiana Kloh, Carla Argenta 



 

 
 

Origem: Departamento de Enfermagem 

Valor: R$ 10.000,00 

 

2015 

Projeto: (Re) Orientação para o fortalecimento do tripé de sustentação: Ensino, 

Pesquisa e Extensão no âmbito do Curso de Graduação em Enfermagem 

Autor: Carine Vendruscolo 

Origem: Departamento de Enfermagem 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Projeto: Aquisição de itens para utilização em aulas experimentais da graduação 

em Engenharia de Alimentos e Engenharia Química 

Autor: Darlene Cavalheiro 

Origem: Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química 

Valor: R$ 20.000,00 

 

Projeto: Aquisição de material para o aprimoramento e melhoria das condições 

didáticas da disciplina de Apicultura do curso de Zootecnia da UDESC Oeste 

Autor: Denise Nunes Araújo 

Origem: Departamento de Zootecnia 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Projeto: Importância da qualificação docente no processo de ensino e 

aprendizagem 

Autor: Weber da Silva Robazza 

Origem: Direção de Ensino de Graduação 

Valor: R$ 14.000,00 

 



 

 
 

DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

A Direção de Pesquisa e Pós-graduação estabeleceu um Plano de 

Trabalho para atingir Vários Objetivos e Metas para UDESC Oeste, sendo: 

 

1. Estímulo aos pesquisadores: 

Foi idealizada com o objetivo de estimular a submissão de projetos para 

captação de recursos devido a inexistência de projetos aprovados com recursos 

externos. 

 

2.  Eventos Científicos: 

Idealizada pela direção com objetivo de promover e apoiar a participação 

de docentes em eventos idealizados ou não pelo CEO, anualmente, como por 

exemplo, o seminário de Iniciação Científica – SIC e estimular a realização do 

SEPE- Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão no CEO com objetivo de 

avaliar a pesquisa e como uma prestação de contas, onde os alunos 

apresentaram nos últimos anos seus projetos de pesquisa. Foram realizados 5 

(cinco) SEPE com publicação dos resumos pelos alunos e pesquisadores.  

Todos os resumos publicados pelo CEO estão disponíveis em pdf desde 

2011 e podem ser consultados em http://www.UDESC.br/?id=137 

 

3. Criação de cursos lato sensu e stricto sensu na UDESC Oeste: 

Essa meta foi idealizada devido a uma demanda dos professores efetivos 

do CEO, pois em 2011 não havia nenhum curso e poucos professores efetivos e 

doutores. Também porque muitos professores saíam da UDESC migrando para 

outras Universidades e uma das justificativas é que não tinha Pós-Graduação. 

Assim o grande objetivo foi incentivar e proporcionar o crescimento do Centro. O 

 

Dilmar Baretta 

http://www.udesc.br/?id=137


 

 
 

crescimento da capacitação e da Pós-graduação foi relatado num tópico 

separado do presente relatório. 

 

4. Ampliação e organização dos grupos de pesquisa da UDESC 

Oeste: 

Tomada como prioridade devido aos poucos grupos, inclusive alguns 

professores nem participavam de grupos e não podiam tramitar e oficializar horas 

em pesquisa;  

 

5. Interação com agências de fomento: 

Tomada como prioridade pela direção porque não havia praticamente 

projetos aprovados pelo CNPq, CAPES e FAPESC da UDESC Oeste. Assim, 

realizamos várias reuniões com a reitoria, com a FAPESC com objetivo de 

fortalecer a interação com as agências de fomento e aprovar um maior número 

de projetos da UDESC Oeste em editais das agências de fomento. 

 

6. Interação com outros Centros e Instituições de Pesquisa: 

Buscamos a interação e o estabelecimento de convênios entre 

Universidades (UFSM, Universidade Positivo, UFSC, UDESC/CAV), EMBRAPA 

Suínos e Aves e um convênio guarda-chuva com EMBRAPAs, EPAGRI, ESALQ, 

CEPAF, CETREC, Colégio Agrícola de Chapecó, entre outros com vista a 

fortalecer a parceria e a pesquisa dos Departamentos. Os convênios vigentes 

podem ser acessados no setor responsável e no site da UDESC na secretaria 

de Cooperação Internacional. 

 

7. Maior agilidade na tramitação de projetos de pesquisa e uso dos 

recursos  

Antigamente, os projetos passavam pelos departamentos, comissão de 

pesquisa e pelo conselho de Centro. Depois os relatórios seguiam a mesma 

trajetória e os professores e departamentos estavam sempre com excesso de 

projetos de pesquisa e relatórios para relatar nas reuniões.  Atualmente, os 

projetos são analisados criteriosamente pelos departamentos e comissão de 

pesquisa, sendo homologados pelo Conselho de Centro e os relatórios são 



 

 
 

encaminhados no modelo tradicional ou no formato de artigo científico à direção 

de pesquisa, deixando os professores mais livres para trocar ideias nas reuniões 

e realizar suas atividades de pesquisa. 

Em relação ao uso dos recursos depois de várias conversas e 

negociações foi implantado o PAP junto à FAPESC e todos os líderes de grupo 

do CEO que concorreram no edital, receberam os recursos de acordo com a 

pontuação de seu grupo de pesquisa diretamente na sua conta corrente. A 

prestação de contas foi realizada conforme normas estabelecidas pela FAPESC. 

Isso foi um grande avanço para os pesquisadores. 

Em 2015, todos os projetos foram tramitados via nova Plataforma 

PROPPG e encontram-se on line. Cabe destacar que ocorreram muitos erros no 

início da implantação e houve muitas dificuldades, mas as dificuldades foram 

diminuindo ao longo do tempo e esperamos que em 2016 sejam todos os 

problemas sanados, agilizando ainda mais o fluxo das tramitações. 

 

8. Aumento de bolsas de Iniciação Científica: 

Devido ao baixo número e tendência de “zerar” as bolsas a direção propôs 

diretamente ao Conselho Universitário CONSUNI o Programa PIPES (Edital 

PIPES) no âmbito da UDESC, e foi aprovado por maioria. E os cursos do CEO, 

além de vários outros cursos da UDESC, que não tinham nenhuma bolsa, 

passaram a ter no mínimo 4 bolsas, fora as demais modalidades como 

voluntários.  

Em 2016 e 2017 o CEO teoricamente deve ganhar um maior número de 

bolsas e também mais recursos via o programa PAP UDESC-FAPESC de 

APOIO À INFRAESTRUTURA PARA GRUPOS DE PESQUISA DA UDESC 

devido a implementação dos cursos de mestrado, os quais contam muito na 

fórmula de cálculo da distribuição de cotas de bolsas aos centros. Além do 

PROAP CAPES e a possibilidade de concorrer aos novos Editais FINEP, onde 

antes não poderia porque não havia cursos de mestrado no Centro. 

 

 

 



 

 
 

9. Garantir e ampliar os recursos do PRODIP para participação em 

eventos: 

Isso foi mantido e melhorado a cada ano visando o estímulo para os 

professores com passagens aéreas, diárias e recentemente pagamento de 

inscrição para apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais. 

Destaca-se que nenhum pedido foi negado pela comissão de pesquisa, apenas 

solicitado ajustes para atender ao Edital. A cada ano, atendendo as sugestões 

dos professores, esse Edital vem melhorando. 

No caso de eventos internacionais apenas temos estimulado os 

professores a concorrer o Edital PROEVEN que é lançado pela reitoria da 

UDESC. Tivemos vários professores que conseguiram acessar esse Edital e 

participar de eventos Internacionais. 

 

10. Estimulo à contratação de novos professores efetivos doutores 

e à melhoria da produtividade  

Em um trabalho conjunto com as chefias sensibilizamos os 

departamentos sobre a importância da contratação de novos professores 

doutores e da importância do aumento da quantidade e qualidade das 

publicações para concorrer aos editais de bolsas e também para conseguirmos 

alcançar as metas de aumentar a Pós-graduação na UDESC Oeste. Isso foi 

atingido e não vamos demonstrar essa melhoria em termos de número porque 

ela é mérito dos professores e pode ser consultada no currículo Lattes de cada 

docente. Uma prova da melhoria foi a aprovação de 3 novos cursos de mestrado 

nos últimos anos, sendo dois deles já recomendados pela CAPES. 

Assim, elaboramos um resumo das principais atividades desenvolvidas 

baseado nas informações cadastradas nas direções de Pesquisa e Pós-

graduação do CEO, que são bem flexíveis, ou seja, no caso dos bolsistas, por 

exemplo, e os números se alteram a cada semestre nos Departamentos. 

 

NA PESQUISA: 

O CEO possui o Programa Institucional de Iniciação Científica 

Um dos maiores desafios da Direção de Pesquisa foi criar uma rotina de 

pesquisa no CEO para que os professores e alunos valorizassem a pesquisa no 



 

 
 

âmbito dos cursos de graduação. Para isso, adotamos um discurso que os 

alunos teriam que se envolver no Ensino, na Pesquisa ou na Extensão e que o 

CEO estava disponibilizando isso porque era o diferencial para o futuro dos 

novos profissionais, quer seja na busca de empregos ou cursar especialização, 

mestrado acadêmico ou profissional. Entretanto, havia uma baixa quantidade de 

bolsas e com tendência a reduzir ainda mais. Assim, não só adotamos uma 

política de cobrar a reitoria, mas também de estimular os alunos a se registrarem 

como bolsistas voluntários, garantindo a eles os certificados no final da vigência 

do projeto, caso entregassem os relatórios. Isso se refletiu positivamente 

elevando o CEO como o centro da UDESC com maior número de bolsistas 

voluntários (Bolsa modalidade PIVIC) e, consequentemente os reflexos foram 

muito positivos e muitos alunos passaram em concursos, programas de pós-

graduação, sendo alguns já mestres e/ou cursando doutorado. 

Cabe destacar que a bolsa de Iniciação Científica é um auxílio financeiro 

com vigência de doze meses, no valor de R$ 400,00, destinada a acadêmicos 

de graduação com o objetivo de contribuir para a formação de recursos 

humanos; contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de titulação 

de mestres e doutores e contribuir para que, diminuam as disparidades regionais 

na distribuição da competência científica no País, além de possibilitar uma maior 

interação entre a graduação e a pós-graduação; qualificar melhores alunos para 

os programas de pós-graduação; aumentar o número de orientadores nos 

grupos de pesquisa; colaborar no fortalecimento de áreas de pesquisa ainda 

emergentes; propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos 

de pesquisa e fomentar a interação interdepartamental e interinstitucional no 

âmbito do Programa. 

Contudo, verificamos que ao longo destes últimos anos os professores 

foram estimulados e se tornaram mais produtivos e se engajaram com 

estudantes de graduação na atividade de iniciação científica e tecnológica. 

Enquanto os bolsistas despertaram vocação científica e foram preparados para 

a pós-graduação. 

Abaixo segue na forma de gráfico para facilitar a compreensão dos 

resultados. 

 



 

 
 

 

 

 

          

 

 



 

 
 

           

 

 

Organização dos grupos de pesquisa da UDESC Oeste 

O CEO possui atualmente 9 Grupos de pesquisa: 

 

- Bioclimatologia, Ambiência, Etologia e Produção Animal - Depto de Zootecnia 

- Desenvolvimento de Métodos Analíticos e Processos em Alimentos- 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

- Enfermagem, Cuidado Humano e Processo Saúde-Adoecimento - 

Departamento de Enfermagem 



 

 
 

- Engenharia de Alimentos - Departamento de Engenharia de Alimentos 

- Grupos de Estudos sobre Saúde e Trabalho-GESTRA - Departamento de 

Enfermagem 

- Microbiologia e Parasitologia Animal - Departamento de Zootecnia 

- Nutrição, Metabolismo e Reprodução Animal - Departamento de Zootecnia 

- Produção de Alimentos e seus Impactos Sociais e Ambientais - Departamento 

de Engenharia de Alimentos 

- Solos e Sustentabilidade - Departamento de Zootecnia 

 

Obs.: Estamos conversando com professores para criação de mais dois novos 

grupos de pesquisa. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Seminário de Iniciação Científica (SIC) e Seminário de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (SEPE) realizado anualmente 

 

 

 



 

 
 

Todos os resumos publicados pelo CEO estão disponíveis em pdf desde 

2011 e podem ser consultados em http://www.UDESC.br/?id=137 ou no site do 

SEPE elaborado anualmente. Em alguns eventos também foram entregues CD-

ROM com os trabalhos para aos bolsistas que apresentaram e orientadores. 

No caso do SEPE aumentamos em termos de número de participantes e 

de submissão de trabalhos. Em 2014 e 2015, a inscrição e a submissão de 

trabalhos foram realizadas toda on line no site próprio do SEPE. 

No caso do SIC em 2015, adotamos ao invés do resumo simples um 

modelo de resumo expandido para os trabalhos publicados. 

A avaliação é realizada por membros indicados pelos Departamentos e a 

direção de pesquisa não interfere, só fiscaliza e garante que tenha pelo menos 

um avaliador externo, preferencialmente com título de Doutor e Bolsista em 

Produtividade Científica do CNPq, visando não só quantidade, mas a 

qualidade da pesquisa desenvolvida pelos bolsistas e orientadores do CEO. 

Também adotamos entregar os certificados durante o evento logo após a 

apresentação do bolsista, independente se é remunerado ou voluntário e no final 

no mínimo 2 e no máximo 3 mençôes honrosas são atribuídas aos melhores 

trabalhos de cada departamento pela banca examinadora. 

 

 

NA PÓS-GRADUAÇÃO (2012 a 2016/01) 

http://www.udesc.br/?id=137


 

 
 

Um dos maiores desafios encontrados pela direção de Pós-graduação foi 

que a UDESC Oeste não tinha nenhum curso de especialização, mestrado ou 

mesmo Doutorado DINTER e sim encontrava focada na implementação dos 3 

cursos de graduação (Enfermagem, Engenharia de Alimentos e Zootecnia). Esse 

foi um dos motivos que os alguns dos poucos professores, especialmente 

doutores, procuraram outras oportunidades em Universidades brasileiras que 

ofertavam cursos nas modalidades Lato sensu e Stricto sensu.  

A direção do CEO teve várias conversas com os professores dos cursos 

de Enfermagem, Engenharia de Alimentos e Zootecnia e praticamente todos 

sonhavam com a evolução da pesquisa e da pós-graduação no centro. Assim, a 

direção procurou se organizar internamente no centro e procurar apoio e 

sugestões dos servidores, professores e da reitoria para atender essa demanda, 

mas com grandes desafios, pois não havia praticamente servidores, poucos 

grupos de pesquisa, um baixo número de professores efetivos e pouquíssimos 

doutores (Menos de 5 por departamento). Sensibilizou os Departamentos sobre 

a importância da liberação dos professores para capacitação docente e da 

contratação de novas vagas com no mínimo o título de Doutor visando aprovação 

de cursos de pós-graduação, crescimento do centro e da fixação de excelentes 

professores. Os resultados dos trabalhos são apresentados a seguir na forma de 

gráficos onde cada contribuinte, aluno, servidor e docente podem interpretar da 

sua forma, mas é um resultado do trabalho conjunto de uma equipe ou um time 

chamado CEO.  

 

 



 

 
 

Segundo MEC, as pós-graduações lato sensu compreendem programas 

de especialização com duração mínima de 360 horas, ao final do curso o aluno 

obterá certificado e não diploma. Ademais são abertos a candidatos diplomados 

em cursos superiores e que atendam às exigências da UDESC. Já as pós-

graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado 

abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que 

atendam às exigências da UDESC e ao edital de seleção dos alunos e ao final 

do curso o aluno obterá diploma. 

 

Abaixo seguem as regulamentações dos cursos de Pós-Graduação lato 

sensu e stricto sensu do CEO: 

 

Lato sensu/Especializações: 

1) Resolução 02/2012 de 15 de maio de 2012 do Conselho Superior da 

UDESC (CONSUNI), cria o curso de Pós-Graduação lato sensu nível 

de especialização em saúde coletiva no Departamento de 

Enfermagem. Finalizado em 2015 

 

2) Resolução 078/2011 – CONSUNI, cria o curso de Pós-Graduação lato 

sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos - 1º Edição. Finalizado 

em 2015 

 

3) Resolução 044/2013 – CONSUNI, cria Curso de Especialização em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos- 2º Edição. Em finalização (Em 

tramite de os certificados) 

 

Mestrados acadêmicos: 

1) RESOLUÇÃO Nº 007/2013 – CONSUNI - Cria o Programa de Pós-

Graduação stricto sensu em Zootecnia, Mestrado em Zootecnia e 

aprova o Regimento do referido Programa. Recomendado pela CAPES 

e iniciou suas atividades em 2015/01. 

 



 

 
 

2) RESOLUÇÃO Nº 54/2014 – CONSUNI- Cria o Curso de Pós-

Graduação stricto sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos - 

Mestrado Acadêmico, para oferecimento no Centro de Educação Superior 

do Oeste – CEO, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC. Recomendado pela CAPES em dezembro de 2015 e inicia 

suas atividades em 2016/02. 

 

Mestrado profissional ENFERMAGEM: 

1) Já aprovado na UDESC via Resolução 041/2015 CONSUI o curso de 

mestrado profissional em Enfermagem. Proposta será submetida para 

avaliação da CAPES em 2016/01, com previsão de início em março de 

2017. 

 

Doutorado Interinstitucional – DINTER UFRGS/UDESC: 

1) Resolução 011/2013 - Doutorado DINTER. Consad  

Aprova proposta de convênio, a ser celebrado, entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e a Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC, que tem como objeto a realização, pela UFRGS 

– através do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – 

PPGENF/UFRGS – do Curso de Doutorado Interinstitucional – DINTER 

em Enfermagem – turma fora de sede, no período de 2013 a 2017. 

Recomendado pela CAPES inclusive com bolsas para Doutorandos 

e custeio do Curso. 
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Abaixo foto dos alunos e professores no encerramento do curso de Pós-

graduação lato sensu nível de especialização em saúde coletiva no 

Departamento de Enfermagem. 

 

 

 

 

Abaixo, foto da abertura da aula inaugural do Mestrado em Zootecnia no 

Departamento de Zootecnia 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

             Abaixo segue a foto do quadro que se encontra arquivado na Direção de 

Pesquisa e Pós-Graduação onde a UDESC Oeste foi vencedora do Prêmio 

IMPAR durante a 6ª Edição, como a marca mais lembrada e preferida de Ensino 

de Pós-Graduação. 

 



 

 
 

DIREÇÃO DE EXTENSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

É responsável pelas atividades desenvolvidas nas ações de Extensão 

Universitária, eventos esportivos, solenidades de colação de grau, bolsas para 

apoio discente, auxílio permanência, estagiários e eventos científicos 

envolvendo a Extensão. 

A interação entre a universidade e a comunidade é conhecida como 

“Extensão Universitária” e é considerada como o elo entre o conhecimento 

científico produzido na academia e a realidade do dia-a-dia da comunidade 

fortalecendo a troca de saberes entre os sujeitos envolvidos nas ações: 

acadêmicos, professores e população. Desta forma, contribui para a socialização 

do conhecimento entre os sujeitos que não estão no meio universitário.  

 

Ações de Extensão 

No período de 2012 a 2015, os professores e alunos da UDESC Oeste 

desenvolveram programas e projetos envolvendo diversos municípios que fazem 

parte do Grande Oeste, entre eles Concórdia, Chapecó, Maravilha, Palmitos, 

Dionísio Cerqueira, Pinhalzinho. 

Os programas e projetos contemplaram as áreas do conhecimento 

envolvendo os três cursos de graduação: Enfermagem, Engenharia de Alimentos 

e Zootecnia e envolveram diversos setores da sociedade: agricultores, 

estudantes do ensino fundamental e médio, trabalhadores da saúde, 

trabalhadores de empresas agropecuárias, idosos, crianças, comunidade em 

geral. 

Os professores, que coordenam os programas e projetos, disputam com 

os demais centros os recursos financeiros e as bolsas de extensão para os 

discentes. Os programas de extensão receberam o valor de R$ 8.000,00 e os 
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projetos R$ 2.000,00 para compra de material permanente, de consumo, diárias 

e passagens, de acordo com a necessidade descrita pelo coordenador na 

proposta submetida. As bolsas disponibilizadas para cada programa e projeto 

ficaram na proporção e 2,5 bolsas de 20h/semanais para cada programa e 01 

bolsa de 20h/semanais para os projetos que atingiram a nota maior ou igual a 

7,5. 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS  

NO PERÍODO DE 2012 A 2015 

 

 

Considerando que cada programa possui três ações, o projeto é uma ação 

isolada, a partir do ano de 2014 a Direção de Extensão, em consonância com a 

Pró-reitora de Extensão Universitária, apoia a execução de Programas em 

detrimento de projetos, com o intuito de fortalecer a criação de programas 

contínuos, alguns já consolidados na UDESC Oeste desde o ano de 2006:  

- Interação UDESC-comunidade: construção do conhecimento no meio 

rural e urbano; 

- Conexão zootecnia-UDESC e a produção animal; 

- Água e gestão de riscos 2015; 

- Melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem de ciências exatas na 

região oeste de Santa Catarina – 2015; 

- Promoção da Saúde de Comunidades rurais no Oeste Catarinense. 
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Ponderando que cada programa possui três ações de extensão (no 

mínimo), verificamos o aumento de ações na Extensão Universitária. 

 

 

 

SEMINÁRIO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO - SEPE 

Desde o ano de 2010, o campus UDESC Oeste desenvolve o Seminário 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, que tem por objetivo proporcionar a 

comunidade acadêmica à apresentação e discussão dos trabalhos científicos 

desenvolvidos nos programas e projetos de extensão e pesquisa através de 

comunicação oral e discutir com palestrantes as questões do ensino.  

 

PROGRAMA DE BOLSA DE APOIO DISCENTE  

Tem como objetivo proporcionar ao estudante a oportunidade do 

desempenho de atividade laboral, visando à incorporação de hábitos de trabalho 

intelectual e de melhor adaptação ao meio social. Está embasado na legislação 

da UDESC, nas resoluções nº 001/2005 e nº 003/2015, ambas do CONSUNI. O 

processo de seleção dos bolsistas segue os critérios de carência 

socioeconômica, habilidades específicas para a função e disponibilidade de 

horário. O número de vagas é calculado de acordo com o numero de alunos 

matriculados. A jornada a ser cumprida pelo bolsista será de 04 horas diárias e 
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de 20 horas semanais, compatibilizada com o horário da Instituição e com os 

horários do respectivo curso.  

No período de 2012 a 2015, trinta e cinco (35) alunos foram beneficiados 

com bolsa de apoio discente. 

 

JOGOS 

A Direção de extensão em parceria com a Atlética do CEO participa de 

três modalidades de jogos, como forma de integrar alunos e servidores da 

UDESC Oeste. O JICEO – Jogos Internos do CEO envolve somente os cursos 

da UDESC OESTE. Os Jogos de Integração da UDESC – JIUDESC consistem 

na disputa de modalidades entre os discentes dos diferentes Centros da UDESC. 

Os Jogos de Integração dos Servidores da UDESC – JISUDESC têm por objetivo 

integrar os servidores da UDESC. Em todos os eventos a participação da 

comunidade acadêmica proporciona a troca de experiência entre seus pares.  

 

OUTORGA DE GRAU 

Também conhecida como “colação de grau” é o último ato solene que 

representa a conclusão de um curso superior. É público, com a presença de 

representantes da UDESC e com datas pré-fixadas no calendário acadêmico.   

A Direção de Extensão organiza a cerimônia duas vezes no ano, nos 

meses de fevereiro e julho conforme datas aprovadas no Conselho de Centro do 

CEO - CONCEO, seguindo o memorial descritivo elaborado pela pró-reitora de 

extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AÇÕES EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE CHAPECÓ 

Neste período de 2012 a 2015, a Direção de extensão firmou parcerias 

importantes junto à comunidade chapecoense. A participação no Festival de 

Teatro de Chapecó em parceria com professores do CEART, na Feira do 

Conhecimento – FACE, com a presença de professores e alunos apresentando 

para a comunidade a Universidade dos catarinenses com ações de extensão, 

ensino e pesquisa. A divulgação dos cursos da UDESC Oeste nas edições da 

EFAPI e em 2015 a participação no Domingo na Praça, em parceria com a 

Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Chapecó, este evento é realizado 

mensalmente. Os alunos e professores participam com ações de extensão na 

perspectiva de divulgar a UDESC Oeste junto à comunidade.  

  

 

EFAPI – Divulgação do vestibular 



 

 
 

DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

A Direção Geral do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO com 

auxílio da Direção Administrativa ampliou as discussões acerca do orçamento 

do CEO.  

As discussões para elaboração das propostas orçamentárias de custeio e 

investimento foram aprimoradas com os chefes de departamento estimulando 

sua discussão com todos os docentes, assim os professores tiveram a 

oportunidade de listarem suas demandas, fragilidades e planos para cada ano. 

De posse das demandas dos departamentos a Direção Administrativa 

compila todas as informações e leva as propostas orçamentárias para análise de 

todos os Diretores que também podem levantar suas demandas para compor a 

proposta de orçamento do CEO. 

Essa metodologia trouxe para a Direção Geral e Administrativa maior 

clareza quanto às necessidades de cada departamento e também das próprias 

Direções. Verificou-se que os departamentos e as Direções possuem demandas 

distintas e muito específicas nas suas áreas.  

Esse conhecimento proporcionou uma discussão mais coesa quando da 

negociação do orçamento do CEO junto a Pró-Reitoria de Planejamento – 

PROPLAN, pois a Direção Geral e Administrativa conseguem identificar as 

demandas levantadas por cada área de forma que o orçamento possa atender 

as principais demandas do Centro. 

Após a negociação com a PROPLAN, a Direção Geral junto com a Direção 

Administrativa realizam os ajustes necessários e apresentam aos Chefes de 

Departamento e Diretores do CEO a proposta orçamentária equalizada. 

                                 

Vanessa de Marco Canton            Marilha dos Santos 



 

 
 

Aprovada pelos Chefes e Diretores a proposta orçamentária anual é 

apresentada para aprovação ao Conselho de Centro do CEO e revisada em 

agosto de cada ano conforme as necessidades do Centro. 

Verifica-se no gráfico abaixo o orçamento negociado e liberado para o 

CEO pela PROPLAN/UDESC de 2012 a 2015: 

 

ORÇAMENTO RECEBIDO CEO DE 2012 A 2015 

 

 

Nota-se que houve um aumento significativo no orçamento do CEO de 

2012 para o ano de 2015, verifica-se que em 2012 o CEO recebeu o montante 

de R$ 3.434.822,66 e em 2015 o orçamento total passou a ser de R$ 

5.294.754,96, ou seja 35% a mais do que em 2012.  

Observa-se que houve uma baixa no repasse de recurso no ano de 2013, 

o qual foi compensado no ano de 2014, inclusive com aumento considerado de 

repasse em recurso de material permanente. 

Esse crescimento no aumento de repasse orçamentário ocorreu devido 

ao crescimento do Centro nos últimos anos, tem-se como fatores a entrada de 

novos professores, as adequações de estruturação física que proporcionam a 

criação de novos ambientes, setores e laboratórios. 

 

DESPESAS E INVESTIMENTOS DO CEO DE 2012 A 2015 

Importante ressaltar que assim como o orçamento a prestação de contas 

no Centro é feita na forma mensal e anual.  
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A Direção do CEO sempre atuou de forma transparente publicando 

mensalmente na página do Centro o relatório das despesas pagas pelo Centro 

por rubrica. 

Ainda, anualmente a Prestação de Contas é objeto de aprovação em 

reunião do Conselho de Centro do CEO – CONCEO.  Na reunião do CONCEO, 

a Direção Administrativa realiza a explanação dos pagamentos, aquisições e 

investimentos realizados pelo Centro no ano findado, apresentando números, 

resultados e esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. 

Após aprovação das contas no CONCEO a prestação de contas anual na 

sua íntegra é publicada na página do Centro para conhecimento de toda a 

comunidade acadêmica. 

 

TOTAIS DE DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÕES DO CEO  

PERÍODO– 2012 A 2015 

 

 

De forma mais detalhada vejamos no gráfico abaixo as despesas de 

custeio e aquisições de material permanente divididos pelas principais rubricas: 
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DESPESAS E AQUISIÇÕES DO CEO POR RUBRICAS DE 2012 A 2015 

 

 

DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA:  

Em análise ao gráfico acima tem-se que a despesa mais elevada do CEO 

é em serviços terceirizados, ou seja, locação de mão de obra, são os serviços 

de vigilância, limpeza, manutenção predial e jardinagem. Importante esclarecer 

que é política na UDESC a terceirização desses serviços devido as suas 

características. 

O fato é que o CEO, devido a divisão de suas estruturas físicas, sendo 2 

prédios em Chapecó, 4 prédios em Pinhalzinho, 1 em Palmitos e a Fazenda 

Experimental em Guatambu, necessitam de contratação de vários postos de 

trabalho dos serviços mencionados.  

Entre os serviços terceirizados de maior custo está os serviços de 

vigilância, isso porque a Direção mantém todas as edificações com postos de 

vigilância 24h, primando principalmente pela segurança das pessoas e pelo 

patrimônio do Centro.  

Além disso, cumpre salientar que em agosto de 2014 houve um maior 

investimento em segurança na unidade do CEO localizado no bairro Santo 

Antônio em Chapecó, local em que foi investido também em vigilância armada 

no período noturno e câmeras de monitoramento. 
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Portanto, as despesas com serviços terceirizados representam cerca de 

49% das despesas de custeio do CEO.  

 

DESPESAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS: 

Verifica-se também que no ano de 2012 houve um crescente gasto com 

diárias cerca de R$ 111.027,50 e uma redução com despesas de passagens 

cerca de R$ 53.291,60 no mesmo ano. Um dos motivos que pode ter ocasionado 

esse fator é que as viagens a Florianópolis para reunião dos Conselhos 

Superiores eram feitas com veículo próprio da UDESC (Van/Micro-ônibus), o que 

consequentemente aumentava o período de deslocamento, pois muitas vezes o 

servidor tinha que pernoitar em Lages ou até mesmo Florianópolis. 

Desde 2013, a Direção adotou a política de disponibilizar passagens 

aéreas ou rodoviárias para o deslocamento de reuniões, principalmente na 

cidade de Florianópolis. Esse fator diminuiu consideravelmente o tempo de 

deslocamento do servidor, principalmente no translado entre as cidades de 

Chapecó a Florianópolis, evitando riscos de acidente de trânsito e 

disponibilizando os motoristas do CEO para atenderem as diversas atividades 

dentro do Centro. Essa medida também ocasionou a diminuição dos gastos de 

diárias, e consequentemente o crescente aumento das despesas com 

passagens. Nota-se que essa política tem sido vista de forma positiva no Centro, 

pois preza pela segurança e qualidade de vida do servidor. 

 

DESPESAS PESSOA FÍSICA:  

O alto valor gasto com despesas de Pessoa Física nos anos de 2012 e 

2013 se deu devido ao pagamento de aluguéis do antigo prédio em que a 

UDESC estava instalada no endereço da Rua Benjamin Constant, Centro de 

Chapecó, local em que funcionava o Administrativo do Centro até meados de 

2013.  Após a mudança do administrativo, o local passou a ser utilizado pelo 

Departamento de Enfermagem. Com a devolução desse prédio, verifica-se que 

essa despesa de Pessoa Física em 2014 e 2015 diminuiu consideravelmente, 

mantendo-se as despesas habituais de pró-labore para palestras, eventos, e 

bancas de concursos públicos. 

 



 

 
 

DESPESAS PESSOA JURÍDICA:  

A rubrica de Pessoa Jurídica concentra todas as despesas de serviços 

que o CEO contratou ao longo de 2012 a 2015, verifica-se que houve um 

aumento considerável em 2014 e 2015, isso se deu por diferentes motivos:  

- Despesas de locação da edificação das usinas onde funciona os 

laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia 

Química: No ano de 2012, atendendo solicitação do Departamento de 

Engenharia de Alimentos, a Direção auxiliou o Departamento na locação 

de espaço físico na cidade de Pinhalzinho-SC para implantação das 

usinas piloto. O imóvel locado foi reformado e adaptado para uso dos 

laboratórios dos Cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia 

Química;  

- Despesas com a locação de prédio na rua sete de setembro, no centro 

de Chapecó para abrigar o Departamento de Enfermagem: Quando da 

transferência do curso de Enfermagem para Chapecó em 2012, o 

departamento instalou-se em duas edificações, um prédio já locado pela 

UDESC onde funcionava o Administrativo do CEO e outro cedido pela 

Prefeitura de Chapecó. Todavia em meados de 2013 o CEO foi notificado 

pela Prefeitura de Chapecó para devolver o prédio cedido ou realizar o 

pagamento do seu aluguel. A Direção seguindo as recomendações feitas 

pela Comissão de Avaliação Externa da UDESC, onde foi apontado como 

ponto negativo a divisão de espaços do Departamento de Enfermagem e 

a falta de acessibilidade, realizou, ouvindo as necessidades do 

Departamento de Enfermagem, a locação de nova edificação. Assim, 

desde 2014, o Departamento de Enfermagem ocupa edificação com cerca 

de 2mil m² com estrutura adequada às necessidades de funcionamento 

das atividades do departamento; 

- Contratação de serviços contínuos que não existiam no CEO como 

manutenção elétrica e manutenção de elevadores; 

- Pagamento de inscrições para servidores participarem de capacitações, 

congressos, seminários, etc., por meio de editais próprios (PRODIP, 

ACATE e ACADO); 



 

 
 

- Aumento das faturas de água, luz e telefone: Esse aumento se deu 

devido ao crescimento de infraestrutura e de recursos humanos no CEO; 

- Aumento na contratação dos mais diferentes serviços: tradução e 

revisão de textos; serviços gráficos e de serigrafia; coleta de lixo químico 

e hospitalar; serviços de hotelaria; serviços de chaveiro; serviços de 

conserto de equipamentos em geral; serviços de arbitragem para os 

jogos; pagamento de locações de espaço físico para eventos e 

formaturas; serviços de decoração; sonorização para as formaturas do 

CEO; serviços de desratização, desinsetização, limpeza de caixa d’ água 

e caixa de gordura; serviços de roçada, capinação em geral; serviços de 

lavanderia; lavação de veículos oficiais; instalação de ares-condicionados; 

entre outros. 

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO: 

As aquisições de materiais de consumo variam de acordo com as 

necessidades e utilização dos setores administrativos, dos departamentos e 

direções do CEO.  

Por meio dessa rubrica realizou-se diversas aquisições de materiais de 

expediente, higiene e limpeza, copa e cozinha, aquisições de materiais de reparo 

(elétrico, hidráulico, de rede) e aquisições de materiais químicos, 

farmacológicos, hospitalares e laboratoriais.  

Também são despesas dessa rubrica os gastos com aquisição de 

divisórias, vidros, cortinas, rouparia, material esportivo, suprimentos de 

informática, carimbos, combustíveis, coffee break, etc.  

Destaca-se que em 2015 houve aumento nessa rubrica devido a compra 

em grande escala de material elétrico para instalações de ares-condicionados e 

insumos como grama e demais itens para criação do campo de futebol na 

unidade da UDESC no Santo Antônio.  

 

AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE: 

Houve um grande investimento em material permanente no CEO de 2012 a 2015 

foram cerca de R$ 3.391.751,07 investidos em: 

 



 

 
 

INVESTIMENTO OBJETO 

R$ 1.788.398,11 Equipamentos de Laboratórios 

R$ 339.624,70 Computadores e Equipamentos de Informática 

R$ 292.249,11 Material Bibliográfico 

R$ 300.852,50 Aquisição de Veículos Novos 

R$ 162.580,68 Aquisição de Ares-Condicionados para todas as unidades 

do CEO 

R$ 128.375,00 Aquisição de Nobreaks para as unidades do CEO; 

R$ 120.074,50 Equipamentos e materiais diversos para as direções e 

departamentos (quadros, armários, bancos, 

eletrodomésticos, utensílios em geral) 

R$ 119.375,20 Aquisição de móveis planejados e padronizados para todos 

os departamentos e direções 

R$ 82.221,27 Aquisição de Equipamentos de Videoconferência 

R$ 38.000,00 Equipamentos Multimídia/Projetores; 

 

Em resumo, a Direção do CEO teve um aproveitamento de mais de 90% 

do recurso recebido, sendo que existe a quebra natural de 10% devido à 

economia nas compras e aquisições de processos licitatórios. 

O gráfico a seguir demonstra esse crescimento do aproveitamento do 

recurso do CEO entre os anos de 2012 a 2015: 

 

APROVEITAMENTO DO ORÇAMENTO DO CEO EM PORCENTAGEM DE 

2012 A 2015 (ORÇADO X REALIZADO) 
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DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA X AGILIDADE PROCESSUAL 

Com o aumento do corpo técnico administrativo do CEO, mas ainda não 

suficiente, os setores administrativos foram sendo formados. Várias atividades 

que até então eram realizadas somente pela Reitoria passaram a ser realizadas, 

na sua integralidade pelo CEO, o que trouxe agilidade em vários processos. 

A Direção vem trabalhando na motivação do corpo técnico, estimulando 

as capacitações e os treinamentos. Exemplo disto é que criou em 2012 e vem 

realizando anualmente o tradicional Encontro de Desenvolvimento de 

Servidores Técnicos, que trata-se de um período de capacitação destinado 

exclusivamente para todo o corpo técnico. 

A Direção também buscou estimular o rodízio de funções entre os 

servidores técnicos de forma que eles pudessem aprender diferentes atividades. 

Apoiou a iniciativa da COPPTA Setorial do CEO em realizar a avaliação 

do clima organizacional da equipe técnica, momento em que os técnicos 

apontaram suas dificuldades, seus desejos e opiniões sobre as rotinas, 

atividades e gestão do Centro. 

Para amenizar a problemática da falta de técnicos administrativos, 

principalmente em setores chaves, a Direção pleiteou junto a Pró-Reitoria de 

Extensão - PROEX vagas de estágio remunerado. Atualmente, o CEO conta com 

8 estagiários trabalhando em diferentes setores no CEO: informática, compras e 

licitações, gestão de contratos, direção geral, direção de extensão. 

Apesar da falta de técnicos a Gestão deixa um corpo técnico qualificado, 

composto 20 técnicos, estimulado e criativo no desenvolvimento de suas 

atividades.  

 

VEJAMOS ALGUNS RESULTADOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO 

CEO 

 

SETOR DE TRANSPORTE E DIÁRIAS:  

O setor de transporte é coordenado pela Chefia de Transporte e Diárias, 

a qual é responsável por toda a frota dos veículos oficiais; pelo pagamento das 

diárias e prestação de contas dos servidores; pelo agendamento das saídas a 

campo, visitas técnicas e viagens acadêmicas; pelo fretamento de veículos 



 

 
 

terceirizados; pela lavação e mecânica dos veículos oficiais; pela compra de 

passagens áreas e rodoviárias; e pela prestação de contas a Direção 

Administrativa. 

O Setor teve diversas mudanças de pessoal ao longo de 2012 a 2015. Em 

2012 o setor contava com 1 (uma) servidora técnica e 3 (três) motoristas. Em 

2014 devido à alta demanda de transporte a Direção pleiteou junto a Reitoria a 

chamada de mais 1 (um) motorista, sendo que em junho de 2014 o CEO contava 

com 4 (quatro) motoristas.  

Em 2015, o setor sofreu alterações. Sendo, uma servidora teve que ser 

readaptada de função devido ao parecer da perícia médica, e em agosto de 2015 

houve o pedido de exoneração de servidor motorista. 

Atualmente, o setor é formado por 4 (quatro) servidores, sendo 2 (dois) 

técnicos de suporte e 2 (dois) técnicos de execução na função de motorista, e 

conta com o auxílio de 1 (uma) bolsista de apoio discente. 

De 2012 a 2015 já foram cerca de 673 visitas técnicas e viagens acadêmicas 

realizadas pelo CEO, isso representa em média 168 visitas por ano. 

O gráfico abaixo ratifica o investimento do CEO para atender as 

demandas do setor de transporte do CEO: 

 

Observa-se que a Direção investiu de 2012 a 2015 mais de R$ 800.000,00 

em combustível, mecânica, lavação dos veículos oficiais e transporte escolar. 

A Direção do CEO incentivou que as saídas acadêmicas fossem 

realizadas pelos veículos oficiais do CEO, evitando o fretamento. Para isso, 

ampliou a frota de veículos no ano de 2014 com a compra de veículos novos 

(Spin, Van e Ranger), bem como a cedência de mais 2 carros em bom estado 
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pela Reitoria (Línea e Livina), sendo que hoje a frota é composta por 11 (onze) 

veículos.  

É importante frisar, que além de todas essas demandas, o Setor também 

é responsável pelo pagamento e prestação de contas das diárias aos servidores 

do CEO, sendo que efetua em média cerca de 700 (setecentos) processos de 

prestação de contas de diárias por ano.  

 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES:  

O Setor de Compras e Licitações é responsável pela elaboração dos 

processos licitatórios que visam à contratação de serviços, aquisição de 

materiais, produtos e equipamentos para o CEO/UDESC, respeitando a 

legislação vigente e o calendário de licitações da UDESC. 

O setor de compras e licitações é um dos mais importantes setores do 

CEO, por isso os técnicos e docentes que atuam nesse setor estão sempre em 

constante treinamento e capacitação.  

Nesta gestão, podemos citar as seguintes melhorias no CEO e na UDESC 

que contribuíram para aperfeiçoar a contratação de serviços e aquisições, como 

a aproximação da equipe do setor de compras com os docentes: 

- A partir de 2012 houve a implementação e utilização do sistema 

SIGECOM – Sistema de Gerenciamento de Compras – desenvolvido pelo CAV. 

O sistema trouxe celeridade e organização dos pedidos de compras, porém 

ainda necessita de aperfeiçoamento quanto à descrição dos itens e orçamentos; 

- Desde 2013 a UDESC foi autorizada a realizar processos licitatórios por 

meio do sistema de registro de preço. Essa forma moderna de compra na 

Administração Pública garantiu uma considerável economia processual, tendo 

como uma das vantagens, a de que a existência de preços registrados não 

obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir; 

- Em 2015 a UDESC contratou um sistema chamado “Banco de Preços” 

o qual auxilia nos orçamentos quando da aquisição de bens e serviços; 

Abaixo segue o número de processos licitatórios nas suas diferentes 

modalidades realizadas de 2012 a 2015 pelo CEO: 



 

 
 

 

Destaca-se que todos os processos licitatórios citados no gráfico acima 

foram efetuados pelo CEO, necessitando ir para Florianópolis apenas para 

análise jurídica (visto que ainda não temos advogado no CEO) e homologação 

do processo pelo Magnífico Reitor. 

Além disso, o Setor de Compras e Licitações realiza o levantamento de 

demanda e orçamentos para processos licitatórios realizados pela Reitoria, CAV, 

CCT e demais Centros quando o CEO tem interesse ou obrigatoriedade de 

participar no processo. Como por exemplo, podemos citar: Pregão de material 

de consumo para os laboratórios e Pregão de equipamentos de laboratório 

ambos realizado pelo CAV; Pregão de Material de Expediente, Limpeza, Copa e 

Cozinha realizado pela Reitoria e etc. 

Importante destacar também o ótimo trabalho realizado pelos Pregoeiros 

do CEO nessa gestão. Os Pregoeiros são os responsáveis pelo êxito nos 

Pregões Presenciais realizadas no CEO, são eles que coordenam o certame, 

respondem impugnações e recursos administrativos realizadas pelas empresas. 

Os Pregoeiros cumprem um papel primordial que é a negociação com os 

fornecedores para obter o melhor preço nas compras e serviços.  

Destaca-se também, a ótima atuação da Comissão de Licitação do CEO, 

essa comissão tem sua composição renovada todos os anos devido à 

determinação legal, todavia a Direção sempre preconizou manter pelo menos 

50% dos integrantes da Comissão de ano a ano devido a experiência e 

responsabilidades que o trabalho exige.  

Tendo em vista que na UDESC ainda não estabeleceu gratificação de 

função para os Pregoeiros, a Direção procura sempre que possível manter 

Pregoeiros na Comissão de Licitação, a qual recebe remuneração, a fim de 

valorizar e motivar esses servidores. 
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Além disso, importante destacar a quantidade de processos de Dispensa 

de Licitação – DL e Inexigibilidade de Licitação – IL realizados pelo CEO 

durante 2012 a 2015, são cerca de 82 (oitenta e dois) processos por ano. 

Isso ocorre devido a expertise do Setor de Compras e Licitações em orientar o 

solicitante e de desenvolver de forma eficiente esses processos, e também pela 

particularidade das demandas.  

Destaca-se também que em 2015 o CEO realizou no todo 28 processos 

licitatórios entre Pregões Presenciais, Tomadas de Preços e Concorrência, 

ou seja, o dobro de processos do que os realizados nos anos de 2012 e 

2013. 

Outra responsabilidade do setor de compras e licitações é o recebimento 

das notas fiscais certificadas pelos fiscais de contratos. O setor realiza os 

procedimentos administrativos prévios no sistema SIGEOF chamado de 

“preparação de pagamento”, e posteriormente envia as notas fiscais ao Setor 

Financeiro do CEO.  

Atualmente o Setor de Compras e Licitações do CEO é composto por 1 

(uma) servidora técnica, 1 (um) servidor docente com horas administrativas, 1 

(uma) servidora cedida pela Prefeitura de Chapecó e 2 (dois) estagiários.  

 

SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS 

O setor de Gestão de Contratos foi criado em Maio de 2013. Quando da 

sua criação o setor era subordinado ao Setor de Compras e Licitações sendo 

responsável pela vida contratual entre CEO/UDESC e seus fornecedores, 

realizando o controle dos contratos administrativos, administrando os saldos dos 

contratos, realizando termos aditivos e reajustes. 

Além disso, era esse setor o responsável por realizar os procedimentos 

administrativos e prévios no sistema SIGEOF chamado de “preparação de 

pagamento” e posteriormente envio das notas fiscais ao Setor Financeiro do 

CEO. 

Com adoção do Sistema de Registro de Preço em 2013, o Setor de 

Gestão de Contratos passou a ser responsável pelo gerenciamento das Atas de 

Registro de Preço e pelos processos administrativos de Autorização de 

Fornecimento – AF e Ordens de Serviços – OS junto aos fornecedores.  



 

 
 

Com o sucesso no desenvolvimento de pregões utilizando o sistema de 

registro de preço a demanda de processos administrativos sobre 

responsabilidade do setor de Gestão de Contratos aumento consideravelmente 

de 2013 para 2015 foram cerca de 293 AF e OS emitidas: 

 

Devido a esse aumento no volume de trabalho, em 2015 o Setor de 

Gestão de Contratos passou a ser um setor autônomo, subordinado apenas a 

Direção Administrativa. 

Assim, a partir de 2015 as atividades de “preparação de pagamento” 

ficaram sobre responsabilidade do Setor de Compras e Licitações, sendo que o 

Setor de Gestão de Contratos ficou responsável pelo gerenciamento de todos os 

contratos administrativos do CEO, emissão das AF e OS e Controle das Atas de 

Registro de Preço.  

Atualmente, o Setor de Gestão de Contratos é responsável por 

acompanhar o andamento dos contratos do CEO promovendo os pertinentes 

ajustes, controlando a vigência e os demais prazos; promovendo o controle dos 

saldos de quantitativos das atas de registro de preço e realizando os processos 

para emissão de AF e OS; 

Importante lembrar que esse setor mantém o canal de comunicação com 

os fornecedores e prestadores de serviços contratados; além de orientar e 

promover os processos de penalizações das empresas infratoras;  

Atualmente o setor de Gestão de Contratos é formada por 1 (uma) técnica 

de suporte e 1 (uma) estagiária, e ainda gerencia cerca de 34 Atas de Registro 

de Preço vigentes e 62 Contratos Administrativos em que o CEO é 

participante. 

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2013 2014 2015

Autorização de Fornecimentos e Ordens de Serviços 
Emitidas

Autorização de
Fornecimentos e Ordens
de Serviços Emitidas



 

 
 

SETOR DE FINANÇAS E CONTAS DO CEO  

É responsável pela elaboração, execução, conferência e transmissão dos 

pagamentos aos fornecedores nos sistemas SIGEOF (UDESC) e sistema SIGEF 

(Secretária de Administração); pela execução dos cálculos e realização das 

devidas retenções de impostos, conforme legislação (ISS, INSS, IR e outras 

retenções); pela elaboração de processos administrativos de conta 

adiantamento; elaboração da prestação de contas mensal e auxílio a Direção de 

Administração no Planejamento orçamentário anual e prestação de contas 

anual. 

Para o pagamento das notas fiscais no sistema SIGEF são necessárias 

quatro etapas, certificação de despesas, liquidação, preparação de pagamento 

e emissão de ordem bancária. Após, procede-se com a transmissão das ordens 

bancárias, sendo que este processo de transmissão passou a ser realizado pelo 

CEO somente no ano de 2014.  

Esta descentralização impactou na ordenação de despesas pelo Centro, 

por parte da Direção Geral, e garantiu mais autonomia ao centro, aumentando a 

rotina de trabalho do setor, porém agilizando os pagamentos. 

A tabela abaixo, apresenta alguns números que demonstram a evolução 

das atividades do setor de finanças e contas do CEO. 

OPERAÇÕES CFIC/CEO 2012 2013 2014 2015* 

Notas Fiscais Pagas 719 553 921 746 

Pagamento ISS Chapecó 

Eram pagos pela reitoria 

 

 R$     29.539,59   R$     27.132,99  

Pagamento ISS Palmitos  R$        5.665,72   R$        7.357,75  

Pagamento ISS Pinhalzinho  R$     19.180,47   R$     22.001,94  

Pagamento ISS Outros 

Municípios  R$        1.804,47  
 R$              23,80  

Pagamentos INSS  R$   166.511,27   R$   142.976,59  

Adiantamentos 
R$ 

18.000,00  
R$15.500,00   R$     19.000,00   R$     13.000,00  

* Até 30/11/2015     

Além disso, o setor auxilia na prestação de contas dos adiantamentos de 

recursos creditados aos servidores e elaboração de relatórios de prestações de 

contas anuais do Centro. 



 

 
 

O setor financeiro conta com apenas 1 (uma) servidora técnica para 

atender todas essas demandas. 

 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS  

É responsável por acompanhar a vida funcional dos servidores desde a 

aprovação no Concurso ou Processo Seletivo até a comunicação de 

aposentadoria; alimentando diariamente os sistemas utilizados pela UDESC.  

Em 2015 foram contratados 18 professores colaboradores e 03 

professores efetivos, foram exonerados a pedido 02 servidores e saíram 10 

colaboradores. 

Também é responsabilidade do Setor de RH organizar e atualizar as 

pastas funcionais dos servidores, gerenciar o controle de frequência mensal, 

acompanhar e fazer os devidos encaminhamentos de portarias emitidas pelo 

Reitor e pela Direção Geral do CEO. 

Em 2015 tivemos portarias de 02 Concursos Públicos para professores e 

06 de Processos Seletivos. Foram enviados 87 pedidos de alteração de carga 

horária,15 processos de Função de Confiança - FCs, 03 servidores com 

acompanhamento mensal de isenção de INSS, 04 servidores acompanhamentos 

de declaração de isenção INSS. Foram analisados e encaminhados 14 

processos de progressão e promoção de técnicos administrativos. 

Além disso, o setor controla a concessão de período de férias, licença-

prêmio e licença para tratamento de saúde: só em 2015 foram 15 afastamentos 

para tratamento de saúde, 05 licenças maternidade, 02 processos de 

readaptação, 9 processos de solicitação de insalubridade e 02 processos de 

licença prêmio. 

Compete também ao RH acompanhar a avaliação de desempenho dos 

servidores, sendo 08 processos de Dedicação Integral - DI para 2015 e 42 

processos de DI 2016. 

Em 2014 foi realizada pela Direção a aquisição de ponto eletrônico 

destinado para os servidores técnicos. O registro no ponto eletrônico facilitou o 

gerenciamento do controle da carga horária e horas extras dos técnicos do CEO.  



 

 
 

O Setor de Recursos Humanos do CEO conta atualmente com apenas 1 

(uma) servidora técnica a qual participa de reuniões e capacitações para 

aperfeiçoamento das suas atividades. 

A servidora procura realizar visitas frequentes aos departamentos e 

Direções a fim de fornecer in loco orientações e informações sobre os processos 

aos docentes e técnicos.  

A Setorial de Recursos Humanos do CEO vem evoluindo nas suas 

competências e habilidades, atualmente o setor contribui no gerenciamento de 

pessoas, auxiliando a Direção Administrativa no planejamento das capacitações 

destinadas aos servidores técnicos. 

 

SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

São setores distintos, porém com uma única Chefia, devido ao número 

reduzido de técnicos no CEO. O Setor de Almoxarifado conta também com 

auxílio de 1 (uma) servidora cedida pela Prefeitura de Chapecó. 

O Setor de almoxarifado concentra os materiais de consumo de uso 

comum para as Direções e Departamentos, tais como: material de expediente, 

copa, cozinha, higiene e limpeza, entre outros. É esse setor que realiza o 

controle do estoque (quantidade, reposição, armazenagem, validade, controle 

do uso, etc.) dos materiais de consumo do CEO, emitindo relatório à Direção 

Administrativa das entradas e saídas por centro de custo. O almoxarifado realiza, 

ainda, inventário mensal e anual de seus materiais. 

Importante frisar que todos os materiais de consumo comprados pelo 

CEO, inclusive materiais laboratoriais devem dar entrada no almoxarifado antes 

da sua utilização. 

Para facilitar a rotina do setor, a Direção adotou o sistema SIGECOM 

desenvolvido pelo CAV também para gerenciamento do Almoxarifado, facilitando 

o controle dos pedidos e a entrega dos materiais.  

O setor de Patrimônio é responsável pela gestão patrimonial de todos os 

bens permanentes do CEO, seguindo todas as orientações a Instrução 

Normativa n° 001 de 03 de julho de 2012 que regulamenta os procedimentos 

para movimentação física dos bens patrimoniais, próprios e de terceiros, sob a 

responsabilidade da UDESC.  



 

 
 

O setor de patrimônio é quem realiza o lançamento dos bens permanentes 

adquiridos pelo CEO em sistema institucional chamado CIASC, gerando um 

número de patrimônio para cada bem e termo de responsabilidade que é 

assinado pelo solicitante do bem, ou por aquele que o tem sob sua posse e 

responsabilidade.  

É também o setor que realiza os processos de baixa de bens inutilizáveis, 

processos de doações e registro de bens de terceiros (FAPESC, CNPq, etc.). 

Além disso, o setor de patrimônio realiza anualmente, junto com 

Comissão designada, o Inventário do CEO, trata-se do levantamento dos bens 

permanentes que compõem o patrimônio do Campus. 

Para facilitar as rotinas de trabalho do setor de Almoxarifado e Patrimônio, 

a Direção realizou apresentação nos três departamentos do CEO a fim de 

esclarecer dúvidas e orientar os docentes sobre as suas responsabilidades sob 

o bem que adquirirem ou tiverem posse em nome da UDESC. 

Observa-se que a própria UDESC ainda necessita olhar de forma mais 

calorosa para a Gestão do seu Patrimônio, adquirindo um sistema moderno para 

facilitar o gerenciamento dos bens, visto que o sistema CIASC (desenvolvido 

pela Secretaria de Administração) é um muito limitado. Isso facilitaria o trabalho 

desenvolvido, e permitiria maior controle e acesso de informações úteis e 

necessárias. 

A Direção pleiteia junto a Reitoria um sistema mais moderno para gestão 

do patrimônio, facilitando a realização do inventário. 

Ainda é um desafio para setor de patrimônio disseminar a cultura pelo 

apreço e cuidado com os bens por toda a comunidade acadêmica e com a devida 

comunicação de sua movimentação, por meio do formulário de movimentação 

interna de bens (anexo único da IN 001/2012 PROAD). 

 

SETOR DE TECNOLOGIA – INFORMÁTICA 

O Setor de Informática do CEO é o responsável para dar suporte às 

demandas de tecnologia, desempenhando as seguintes atividades: 

1) Responsável pela fiscalização dos contratos de aquisições de 

equipamentos de informática, softwares e rede de computadores; 



 

 
 

2) Realiza suporte técnico de acesso à internet, acesso aos sistemas Web 

da UDESC e microinformática; 

3) Gerencia, disponibiliza e mantém o cabeamento estruturado para a rede 

de computadores do CEO; 

4) Administra os computadores servidores de rede do CEO na plataforma 

Linux; 

5) Administra através da ferramenta “Camaleão”, a página do CEO na 

Internet; 

6) Administra\desenvolve, usando Wordpress, as páginas (Internet) do 

mestrado em Zootecnia, do SEPE, dos projetos de pesquisa GMG e 

ConectaZoo que estão hospedados na SETIC. Auxilia na gestão do site 

do Anisus, que é desenvolvido pela empresa privada “Elo Ideias”; 

7) Acompanha e fiscaliza a prestação de serviços, no projeto de outsourcing 

de impressão, da empresa Selbetti que mantém impressoras 

multifuncionais em operação no CEO. Realiza suporte, de 1º nível, nas 

impressoras que são de propriedade do CEO; 

8) Realiza suporte de 1º nível na telefonia IP do Governo do Estado, usada 

no CEO; 

9) Realiza suporte de 1º nível junto a CIASC e a Optitel que disponibilizam 

os link´s de Internet usados no CEO; 

10) Movimenta e instala equipamentos de informática e infraestrutura p/ os 

eventos de pesquisa, ensino e extensão internos e externos do CEO, nas 

cidades de Chapecó, Pinhalzinho e Palmitos. Eventos como o SEPE, 

ANISUS, projeto Rondon e outros em que o CEO é parceiro; 

11) Define\acompanha\participa das atividades das empresas privadas que 

prestam serviços na área de tecnologia p/ o CEO. Tais atividades 

envolvem infraestrutura de rede de computadores, 

instalação\configuração de ferramentas de softwares específicas, 

assistência técnica de hardware, instalação de equipamentos adquiridos, 

dentre outras; 

12) Gerencia e realiza suporte de 1º nível nos sistemas de câmeras de vídeo 

monitoramento existentes no CEO; 



 

 
 

13) Gerencia e realiza suporte de 1º nível nos equipamentos de “Vídeo 

Conferência” do CEO; 

14) Atua quando solicitado e\ou convocado, como responsável técnico, dos 

pregões presenciais da UDESC na área de TI; 

15) Realiza contato direto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – SETIC, um órgão suplementar vinculado à Reitoria. 

 

Em 2012 o CEO contava apenas com 1 (um) professor colaborador com 

horas administrativas e bolsistas de apoio discente para atender todas as 

demandas do CEO nas três cidades Chapecó, Pinhalzinho e Palmitos.  

Tendo em vista o aumento da demanda e as necessidades de mudanças e 

aperfeiçoamentos na área de Informática, em 2013, atendendo a solicitação do 

Departamento de Zootecnia, foi realizado novo processo seletivo e contratou-se 

um novo professor na área de informática, a Direção então pleiteou junto a 

Reitoria horas administrativas a fim de que esse profissional pudesse auxiliar no 

suporte técnico na área de tecnologia para o CEO/UDESC. 

Então, de 2013 até o momento o CEO conta 2 (dois) profissionais na área de 

informática para auxiliar nas demandas do Centro. Foram diversas atividades e 

controle aprimorados, todos envolvendo as atividades mencionadas acima (itens 

1 a 14), começava a se formar uma equipe de trabalho na área de Tecnologia 

no CEO.  

Ainda, em 2015 a Direção conseguiu aprovação da Reitoria para abrir duas 

vagas de estágio na área de informática, sendo que atualmente o setor conta 

com 4 pessoas. 

Além disso, a Direção conseguiu aprovação de 2 vagas de Concurso Público 

na área de informática, sendo 1 (uma) de Analista de Suporte e 1 (uma) de 

Analista de Sistemas.  

Os gráficos abaixo demostram o número de atendimentos realizados aos 

usuários de informática pelo setor de tecnologia do CEO de 2012 a 2015. Esse 

quantitativo representa aproximadamente 30% das atividades realizadas 

pela equipe. O restante do tempo\atividades estão listadas acima “nas 

atividades desenvolvidas pelo setor de TI”. 



 

 
 

 

 

SETOR DE SERVIÇOS GERAIS 

 Atualmente, o setor de serviços gerais conta com 1 (um) servidor técnico 

efetivo na sua coordenação e foram contratados 3 funcionários terceirizados 

para auxiliar as demandas de serviços gerais e manutenções, sendo 1 locado 

em Chapecó, 1 em Pinhalzinho e 1 em Palmitos.  

 A coordenação de serviços gerais tem como competência a fiscalização 

dos servidores terceirizados de limpeza, manutenção predial, vigilância, 

desinsetização, desratização, limpeza de caixa d’água e caixa de gordura, 

manutenção elétrica, jardinagem e demais serviços que afetam a manutenção e 

conservação do CEO/UDESC. 

 Além disso, devido à falta de Engenheiro Civil lotado no CEO, o 

coordenador de serviços gerais auxilia na fiscalização, elaborando relatórios dos 

fatos e acontecimentos das obras do CEO/UDESC a fim de auxiliar a Direção e 

o setor de Obras – CEPO da Reitoria. 

 Ainda, compete ao coordenador de serviços gerais o levantamento da 

compra de materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e quaisquer materiais de 

reparo que serão utilizados durante o período do exercício para a manutenção 

do Centro.  

 Em 2015 foram cerca de 142 atendimentos registrados para o 

Coordenador de Serviços Gerais, muitas solicitações são realizadas 

diretamente ao servidor, por telefone ou via e-mail e por isso não temos os dados 

do registro. A partir de 2015 todas as solicitações efetuadas via sistema são 

registradas o que nos permitiu ter um histórico das demandas.  
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 Todas as demandas de serviços gerais são recebidas pela Direção 

Administrativa do CEO que organiza a agenda do servidor. Cerca 99% das 

solicitações são realizadas em caráter de urgência, e por isso, nem sempre o 

atendimento é feito de forma imediata.  

 Como exemplo, listamos aqui algumas demandas realizadas em 2015 

pela Coordenação de Serviços Gerais do CEO: instalação em gerais, como de 

tomadas elétricas, rede elétrica, rede hidráulica, cabeamento de rede de internet, 

instalação de bancadas, instalação de equipamentos, consertos em gerais 

inclusive de equipamentos de laboratório, mudanças em gerais, carregar e 

descarregar móveis; etc.  

Além disso, desde 2015, o Coordenador executou e acompanhou as 

calçadas no prédio da UDESC do bairro Santo Antônio, realizou diversas 

instalações de divisórias, bancadas e equipamentos na edificação do CEO.   

  

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Uma das demandas da Gestão era a criação do Setor de Obras e 

Engenharia, mas para criação desse setor é necessário a contratação de um 

Engenheiro Civil para trabalhar nos processos do CEO.  

Tendo em vista a falta de Engenheiros Civis no quadro da UDESC não 

conseguimos a transferência/remoção de nenhum Engenheiro da Reitoria ou de 

outro Centro para o CEO. 

Sendo assim, a Direção em negociação com órgãos parceiros da UDESC 

mediou e conseguiu via COHAB a cedência de um Engenheiro Civil para atender 

as demandas do CEO. 

Em 2013, o CEO pode contar com os serviços de um Engenheiro Civil, o 

qual dedicou seus serviços para o CEO/UDESC por seis meses e teve seu 

desligamento a pedido por motivos particulares.  

Nesse período em que o servidor esteve auxiliando o CEO ele realizou a 

contratação da perícia técnica do prédio da UDESC na BR 282 em Pinhalzinho, 

desenvolveu memorial descritivo para reforma dos laboratórios nas Usinas Piloto 

e posterior fiscalização das obras em Pinhalzinho, bem como deu início a alguns 

processos como a contratação da perfuração de poço para Fazenda 



 

 
 

Experimental do CEO, e iniciou os estudos para o cercamento da Fazenda 

Experimental e Santo Antônio.  

Após a saída do referido Engenheiro a Direção tentou novamente as 

negociações com a Reitoria, e alguns processos de obras deram seguimento, 

todavia, com os profissionais de Engenharia lotados em Lages e Florianópolis, 

os quais realizam visitas em Chapecó e Pinhalzinho. 

Em 2015, a Direção junto com o Coordenador do Obras da Reitoria, 

realizaram a seleção de estagiário na área de Engenharia Civil, este estagiário 

foi selecionado para atuar junto ao campo de obras do novo prédio da UDESC 

para uso do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química.   

Em 2015, também foi aprovado pela Reitoria e pelo CONSAD a abertura 

de concurso público para a vaga de Engenheiro Civil para Chapecó.  

 

Abaixo destacamos as Obras que ocorrerão e ainda estrão em tramitação 

no CEO de 2012 a 2015: 

SGPE OBJETO 
EMPRESA 

CONTRATADA 
VALOR 

CONTRATADO 

 
STATUS 

 
ANO 

 290/2011 

Sondagem no 
terreno da UDESC 
em Pinhalzinho BR 

282, Km 573 

GEOSONDA 
GEOLOGIA E 

SONDAGENS LTDA 
R$ 3.131,20 

Concluído 2012 

20678/2012 

Reforma no telhado 
do prédio da UDESC 
em Pinhalzinho BR 

282, Km 573 

JM GATO 
CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA 

LTDA EPP 

R$ 30.003,99 

Concluído 2013 

15231/2013 

Laudo Perícia prédio 
da UDESC em 

Pinhalzinho BR 282, 
Km 573 

JOÃO CARLOS 
GODOY ILHA 

R$ 9.716,00 

Concluído 2013 

18171/2013 
e 1306/2013 

Reforma Para 
Adequação Dos 
Laboratórios Da 
Engenharia De 

Alimentos – 
Barracão locado da 

Pinhal Sucos 

 C2 ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES 

LTDA 
R$ 92.445,52 

Concluído 2014 

16869/2013 

Readequação dos 
Projetos Para o 
Novo Prédio da 

UDESC em 
Pinhalzinho 

 JN MONN 
CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA 

R$ 23.798,00 

Concluído 2014 



 

 
 

130/2014 

Pintura De 
Logomarcas nas 

Fachadas dos 
Prédios Locados do 

CEO/UDESC 

SIZELTEC 
IMPRESSÃO DIGITAL 

M 
R$ 4.027,98 

Concluído 2014 

5024/2012 
Aquisição de Toldos 

Para Veículos 
Oficiais  

KELIMAR ARYLTON 
LORENSKI ME 

R$ 25.000,00 
Concluído 2014 

11906/2015 

Construção do 
Campo de Futebol 

no terreno da 
UDESC no Bairro 
Santo Antônio – 

Chapecó 

OLIVETE FATIMA 
PELISSARI EIRELI ME 

R$ 67.000,00 

Concluído 2015 

1797/2011 

Entrega da 
Unificação das 

Matrículas - 
Georreferenciament

o da Fazenda 
Experimental – 

FECEO - Guatambú-
SC 

AGROMAPAS R$ 21.450,00 

Concluído 2015 

 15843/2014 

Remoção do Front-
Light da UDESC em 
Pinhalzinho BR 282, 

Km 573  

L E Z COMÉRCIO E 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS LTDA ME 
R$ 2.800,00 

Concluído 2015 

7112/2014 

Nova Sapata e 
Estrutura para Front 
Light Front-Light da 

UDESC em 
Pinhalzinho BR 282 

EXECCUTTA 
PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 
EIRELI 

R$ 22.034,54 

Concluído 2015 

7908/2014 e 
17786/2014 

Cercamento Parcial 
da UDESC no bairro 
Santo Antônio em 

Chapecó e da  

CONSTRUÇÕES 
GRANZOTTO LTDA 

R$ 147.146,03 

Obra em 
andament

o. 

2015 

3702/2014 

Elaboração de 
Projetos para 

Reforma do Prédio 
da UDESC em 

Pinhalzinho BR 282, 
Km 573 

JN MONN 
CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA 

R$ 54.530,47 

Projetos 
em 

andament
o. 

2015 

18408/2014 

Execução Novo 
Prédio Da 

Engenharia De 
Alimentos e 

Engenharia Química 
no Terreno da 

UDESC em 
Pinhalzinho  

JK ENGENHARIA DE 
OBRAS LTDA. 

R$ 3.998.536,70 

Obra em 
andament

o. 

2015 



 

 
 

7908/2014 e 
17786/2014 

Cercamento Total 
da Fazenda 

Experimental do 
CEO - FECEO em 

Guatambú 

STI CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA ME 

R$ 394.044,75 

Obra em 
andament

o. 

2015 

12827/2013 

Instalação de linhas 
de gases especiais, 

sistemas de 
exaustão e 

construção de casa 
de gases, 

necessários para 
instalação de 

equipamentos 
permanentes para 
os laboratórios do 

CEO. 

ROSA & DARTORA 
SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA 

R$ 115.000,00 

Obra em 
andament

o.  

2015 

13736/2015 

Aquisição de toldos 
para cobertura das 
entradas do prédios 

da UDESC de 
Chapecó e Usinas 
em Pinhalzinho 

Z IMPRESSÃO 
DIGITAL LTDA ME 

R$ 14.200,00 

Concluído 
. 

2015 

2040/2012  

Subestação, 
iluminação e 

distribuição de 
energia da fazenda 

experimental  

Sem contratação de 
empresa -  

  

Em 
andament
o – Obras-

Reitoria 

  

7565/2014 
Poço Artesiano para 

FECEO 
Sem contratação de 

empresa 
  

Em 
andament
o – Obras-

Reitoria 

  

843/2015 

Execução do 
Pavilhão de Leitões 
e Pequenos Animais 

para Fazenda 
Experimental do 

CEO - FECEO 

Sem contratação de 
empresa 

  

Em 
andament
o – Obras-

Reitoria 

  

13192/2014 

Contratação de 
empresa para 

realizar a retificação 
da área e 

confrontações com 
a inserção de 
coordenadas 

geográficas nos 
vertices e plano 

artimetrico – 
Terreno Santo 

Antônio - Chapecó 

Sem contratação de 
empresa 

  

Em 
andament
o – Obras-

CCT 

  



 

 
 

Lista de prioridades que estão no setor de Obras da UDESC. 

CPA 
ORDEM 

Prioridade 
OBJETO FASE 

INTERESSA
DO VALOR 

Montar 
process

o 
H 

Adequaçã
o do 

projeto do 
Pavilhão 

de Leitões 
e 

Pequenos 
Animais 

para novo 
galpão 
para a 

Fazenda 
Experimen
tal do CEO 
- FECEO 

Contratação de 
empresa adequação 

dos projetos do 
Engenheiro Moroni 

para novo galpão para 
o CEO - FECEO e para 

posterior execução 

Montage
m de 

processo
.  

  

Projeto: R$ 
10.000 e 
Execução: 
R$ 
500.000,00 

  I 

Projeto do 
Plano 

Diretor da 
UDESC 
Chapecó 

Projetos extraviados 
pelo escritório modelo. 
Refazer.     

 R$               
150.000,00  

Fazer 
ofício 
DG ao 
Obras 
com a 
solicita
ção e 

montar 
CPA 

J 

Sondagem 
Terreno da 

UDESC 
em 

Chapecó, 
Bairro 
Santo 

Antônio 

Contratação de 
empresa para realizar a 
Sondagem do Terreno 

da UDESC em 
Chapecó, Bairro Santo 

Antônio para 
construção do Prédio 

da Enfermagem 

Demand
a nova 

Direção 

orçar 

8513/2
012 K 

Adequaçã
o de 

Projeto de 
outro 

prédio da 
UDESC 

para 
abrigar o 
prédio da 

Departame
nto de 

Enfermage
m no 
Bairro 
Santo 

Antônio 
em 

Chapecó 

Contração de empresa 
para adequar projeto 
de prédio para a 
Enfermagem em 
Chapecó-SC 

 
Processo 
está no 
Obras - 
CEPO 
para 
elaboraç
ão de 
memorial
.  

Enfermage
m 

Projeto: R$ 
50.000,00 e 
Execução: 
R$ 
4.500.000,0
0 



 

 
 

1273/2
012 

L 

Projetos 
para 

Reforma 
do Prédio 
UDESC - 

Chapecó/S
anto 

Antonio - 
Zootecnia 
e Direção 

Solicitação de reforma 
completa do Prédio da 
UDESC no bairro Santo 
Antônio em Chapecó, 
incluindo refoma 
interna e externa, 
pintura, telhado e 
adequação do gás para 
obtenção do habite-se.  

Enviados 
ao Setor 
de Obras 

cópia 
dos 

memoriai
s 

descritivo
s da 

construç
ão do 
prédio. 
Segue 

no Obras 
para 

elaboraç
ão de 

memorial
. 

Direção e 
Zootecnia 

Projetos e 
Execução: 
R$ 
1.500.000,0
0 

8098/2
014 

M 

Contrataçã
o dos 

demais 
Projetos 
da Sede 

Administra
tiva e dos 
Galpões 

da 
Fazenda 

Experimen
tal do CEO 
- FECEO 

Galpões de produção 
da FECEO a serem 

encaminhados para a 
empresa de engenharia 

a ser licitada para 
execução dos projetos 

arquitetônicos, 
hidráulicos e elétricos. 

Processo 
está no 
Obras - 
CEPO 
para 

elaboraç
ão de 

memorial
. 

Coordenaçã
o FECEO e 
Zootecnia 

Projetos: R$ 
150.000,00 

  N 

Contrataçã
o de 

Empresa 
para a 

Execução 
do Prédio 

da 
Enfermage

m 

Contratação de 
Empresa para a 

Execução do Prédio da 
Enfermagem 

      

8605/2
008 O 

Cercament
o e Portão 
de Entrada 
da UDESC 
Pinhalzinh

o - 
Replicação 

Projeto 
Cercas 

Chapecó 

Projeto e Execução da 
cerca e portão de 
entrada da UDESC 
Pinhalzinho   

Engenharia 
de 

Alimentos 
R$ 

500.000,00 

  P 

Plano 
Diretor da 
UDESC 

Pinhalzinh
o Projetos e Execução     

 R$               
150.000,00  



 

 
 

19819/
2012 Q 

Projeto e 
Execução 
do Prédio 
do terreno 
da UDESC 

em 
Chapecó, 
no Bairro 

Santo 
Antônio 

para 
abrigar 

Administra
ção do 
CEO,  

abrigando 
também 

biblioteca 
central, 

almoxarifa
do, 

garagem 
para 

carros 
oficiais, 
área de 

convivênci
a e 

auditório.  

Projeto e Execução do 
Prédio da 
Administração em 
Chapecó-SC   Direção 

Projeto: R$ 
50.000,00 e 
Execução: 
R$ 
4.500.000,0
0 

8425/2
012 R 

Urbanizaç
ão do 

terreno da 
UDESC 

Chapecó, 
(mecânico, 

pluvial e 
hidrosanitá

rio) 

Projetos 
complementares para a 
Urbanização da 
Zootecnia (mecânico, 
pluvial e hidrosanitário) 

Possui 
um 
projeto 
antigo 
realizado 
pela 
Prefeitur
a de 
Chapecó     

  S 

Urbanizaç
ão do 

terreno da 
UDESC e 
área de 

convivênci
a em 

Pinhalzinh
o 

Projeto e Execução da 
urbanização do terreno 
de Pinhalzinho   

Engenharia 
de 

Alimentos   

  T 

Reforma 
Prédio 

UDESC 
Palmitos         

17650/
2011 

U 

Gerenciam
ento de 

Resíduos 
e Projetos 
Executivos 

de 
Sistema 

Gerenciamento de 
Resíduos e Projetos 

Executivos de Sistema 
de Esgoto para O CEO: 
Palmitos, Pinhalzinho e 

Chapeco 

CE Direção 

  



 

 
 

de Esgoto 
para O 
CEO: 

Palmitos, 
Pinhalzinh

o e 
Chapeco 

  V 

Construçã
o de 

ginásio de 
esportes 
no bairro 

Santo 
Antônio 

em 
Chapecó - 
Multiuso 

Projeto e Execução do 
Ginásio de Esportes 
Multiuso   Direção 

Projeto: R$ 
30.000,00 e 
Execução: 
R$ 
1.200.000,0
0 

13090/
2010 X 

Projeto e 
Execução 

do 
Laboratóri
o do Leite     

Engenharia 
de 

Alimentos 
Recurso 
Externo 
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RECOMENDAÇÕES PARA AS PRÓXIMAS CHEFIAS E DIREÇÕES: 

- Estimular os docentes e discentes para criar alternativas para melhorar a nota 

na avaliação do ENADE; 

- Estimular a comunidade acadêmica na divulgação dos cursos de graduação e 

pós-graduação do CEO e consequentemente o aumento do número de 

matriculados; 

- Continuar apoiando o plano de capacitação e qualificação de docentes e 

técnicos; 

- Manter um diálogo com a Reitoria para aprovação de vagas em concurso 

público para docentes e técnicos; 

- Solidificar a criação do setor de Obras no CEO e melhorar a infraestrutura, 

como exemplo a construção do prédio do Administrativo e do prédio para abrigar 

o Departamento de Enfermagem, a reforma do prédio que abriga o 

Departamento de Zootecnia e a estruturação da Fazenda Experimental do CEO 

– FECEO e do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite; além da 

manutenção e conservação das estruturas físicas e edificações já existentes.  

- Manter a metodologia do orçamento participativo por meio do diálogo frente a 

Reitoria, Direções, Conselho de Centro e Departamentos; 

- Estimular a manutenção do número de bolsas de monitoria e de apoio discente, 

assim como a participação de acadêmicos como voluntários.  

- Viabilizar novas bolsas de Iniciação Científica (que já melhorou e com mestrado 

irá melhorar ainda mais) e de mestrado; 

- Melhorar a qualidade para os cursos de mestrado visando nota 4 e 5 para 

posterior aprovação de projetos de doutorado no CEO; 

- Continuar estimulando os professores para aumentar a produção e atuarem na 

pós-graduação; 

- Fortalecer o relacionamento entre a UDESC Oeste e as prefeituras, SDRs, 

empresas parceiras, universidades, escolas, unidades de saúde da região, 

agroindústrias, produtores rurais; 

- Manter projetos sociais junto à comunidade externa; 

- Continuar cobrando a reitoria para ampliar as bolsas e recursos para extensão, 

pesquisa e pós-graduação; 



 

 
 

- Manter e viabilizar novas parcerias com Universidades, Institutos, empresas de 

Pesquisa (EPAGRI, EMBRAPA) nacionais e internacionais; 

- Continuar estimulando os professores a captar recursos externos (CNPq, 

FAPESC, CAPES, entre outros) e buscar junto a Reitoria a criação de bolsa 

produtividade para técnicos e docentes; 

- Separar as secretarias de Pesquisa da Pós-Graduação tendo um secretário 

para cada programa e manter uma secretária geral da pós-graduação (necessita 

de vagas de concurso para técnico); 

- Manter as aulas inaugurais e editais de ensino, pesquisa e extensão. 

- Estimular a vinda de professores visitantes e intercâmbios de alunos e 

pesquisadores. 

- Criar um setor de auxílio ao aluno de Graduação e Pós-graduação, 

principalmente aqueles que vêm de outros municípios ou estados; 

- Elaborar projetos junto aos programas de mestrado para concorrer a recursos 

grandes (FINEP, entre outros). 

 

 


