
ATA Comissão FECEO Nº 01/2013. Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

treze, às dezesseis horas, na sala de reuniões do departamento de Zootecnia, localizado no bairro 

Santo Antônio, na cidade de Chapecó - SC, reuniram-se os integrantes da Comissão do 

Colegiado Técnico da Fazenda Experimental do Centro de Educação Superior do Oeste - 

FECEO, composta pelo Prof. Marcel Manente Boiago - coordenador  e os seguintes membros: 

Prof. Diego de Córdova Cucco e Prof. Diovani Paiano - representantes do departamento de 

Zootecnia, Prof. Rosemario Barichello, representante do departamento de Engenharia de 

Alimentos, Profa Tania Maria Ascari, representante do departamento de Enfermagem e Renata 

Tumelero, representante do corpo técnico-administrativo. Constatado o “quorum”, o Prof. 

Marcel Manente Boiago cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Passou-se então a 

discussão dos ítens elencados previamente, sendo esses: possível arrendamento de parte da área 

experimental (FECEO) e origem dos recursos destinados à FECEO. Prof. Marcel disse que 

esteve no dia 04/09 em reunião com representantes da prefeitura municipal de Guatambú, onde 

o prefeito municipal, o Sr. Pedro Borsoi, disse que por questões administrativas não teriam 

interesse em firmar convênio com a UDESC / CEO na utilização dos 25 hectares agricultáveis 

da FECEO, mas pediu que se possível, uma área de 2 ha seja disponibilizada para o plantio de 

Tifton e posterior produção de feno para doação aos produtores do município. Prof. Diovani 

sugere que o Prof. Marcel, em nome da comissão, envie o mais rápido possível um ofício à PM 

de Guatambú solicitanto documento que esclareça tal decisão, para que em seguida sejam 

iniciados os trâmites legais para possível arrendamento da área agricultável da fazenda. Os 

membros presentes concordam com a concessão da área de 2 ha solicitada, mas sugerem que a 

PM de Guatambú garanta uma contrapartida em serviços, a serem estabelecidos na elaboração 

do convênio de utilização da área (2ha). A representante técnico-administrativo Renata 

Tumelero salienta que seja dada atenção especial aos detalhes do edital do convênio, 

objetivando evitar possíveis problemas futuros. Após definidos os encaminhamentos 

relacionados ao possível arrendamento da área, o Prof. Marcel abre a discussão sobre os 

recursos destinados à FECEO. Prof. Marcel explica que segundo a resolução Nº 81 / 2011 do 

CONSUNI, a FECEO é um Órgão Suplementar Setorial do Centro de Educação Superior do 

Oeste, sendo o investimento feito na área repassado pelo centro. Profa Tania diz que o 

departamento de Enfermagem não concorda com essa divisão, pois entende que a FECEO é de 

interesse apenas do departamento de Zootecnia. Prof. Marcel ressalta que o departamento de 

Engenharia de Alimentos, representado pelo atual chefe, Prof. Weber, também não concorda 

com o investimento de recursos do centro na fazenda. Prof. Diovani pede a palavra e diz que na 

epoca em que a resolução foi aprovada sugeriu ao CONCEO que a FECEO fosse de 

responsabilidade apenas do depto de Zootecnia, mas os representantes dos demais 

departamentos não concordaram, demonstrando interesse em atividades futuras na área. Prof. 

Marcel sugere encaminhar um ofício à direção do CEO solicitando que a FECEO tenha 

preferência nos próximos investimentos do centro, deixando claro que o investimento inicial 

necessário para implantação de infraestrutura básica (cercas, poço artesiano e eletrificação) é de 

R$ 600.000,00, montante superior à toda verba destinada ao centro no semestre 01/2013 pela 

reitoria. os Professores Diovani e Diego sugerem que o coordenador da FECEO escreva um 

ofício destinado ao reitor da universidade solicitando investimento extra para a FECEO, visto 

que investimentos feitos no centro até o momento não seriam suficientes. Prof. Marcel consulta 

os presentes sobre o envio do ofício à reitoria e todos concordam, entendendo que a solicitação 

da inclusão da FECEO na divisão das próximas verbas destinadas ao CEO só geraria um 

estresse desnecessário entre os departamentos envolvidos, já que a verba não resolveria o 

problema da FECEO. Prof. Rosemario sugere que o coordenador da FECEO, Prof. Marcel, 

entregue pessoalmente um ofício ao prefeito do município de Guatambú solicitando documento 



que justifique o não interesse pelo convênio. Prof. Marcel diz que já foi solicitado verbalmente, 

mas que vai providenciar a solicitação por escrito. Nada mais tendo a tratar, o coordenador da 

FECEO e presidente da comissão encerra a reunião lavra a presente ata, que depois de lida e 

aprovada deverá ser assinada pelos membros presentes da Comissão do Colegiado Técnico da 

Fazenda Experimental do Centro de Educação Superior do Oeste - FECEO. 


