
 

 

Bem-Vindos à UDESC OESTE/CEO 

 

 

 

ZOOTECNIA 

 

 

 

Você acaba de ingressar em uma universidade pública, gratuita e 

de qualidade! 

Para aproveitar ao máximo essa experiência aqui, reunimos as 

informações que todos os calouros e calouras precisam saber para 

poder aproveitar as oportunidades, serviços e atividades que a 

nova casa oferece! 

 

 

 

 

 

 



SOBRE O CURSO:  

 O Curso de Zootecnia da UDESC iniciou suas atividades em março de 2004, 

sendo que a primeira turma colou grau em julho de 2008. O Curso foi reconhecido através 

do Decreto Estadual No. 1.550, de 23/07/2008, publicada no DOSC em 23/07/2008. 

 Nosso curso tem por objetivo possibilitar a formação de um Zootecnista 

generalista e com visão sistêmica da realidade. Esta atuação abrangente visa tornar o 

profissional apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais 

e comunidades, das mais diferentes realidades. A partir desta compreensão e tradução, 

espera-se que a atuação profissional esteja voltada a resolver ou diminuir problemas 

tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e administrativos ligados ao agronegócio, bem 

como possibilitar a utilização racional dos recursos disponíveis, conservando o equilíbrio 

do ambiente. 

 O Zootecnista formado pela UDESC enfatizará em sua atuação a geração e a 

aplicação de conhecimentos e tecnologias na obtenção sustentável de produtos de origem 

animal. Para tanto, será considerado o conceito da sustentabilidade a fim de atingir o 

objetivo-fim desta definição: a garantia de desenvolvimento das gerações futuras no 

âmbito da produção agropecuária. Vale ressaltar que o profissional graduado pela 

UDESC deverá atingir este objetivo a partir da conscientização de que o desenvolvimento 

agropecuário deve levar em conta aspectos econômicos, sociais e ambientais, o que só 

será possível através de um amplo conhecimento da realidade nas mais diferentes esferas 

(local, regional e mundial). 

 

 Duração E-mail Turno Telefone Endereço 

5 anos zoo.ceo@udesc.br  Integral  (49) 2049 9553 

Rua Beloni 

Trombeta Zanin, 

680-E. Bairro 

Santo Antônio. 

Chapecó - SC 

CEP: 89815-630 

  

UDESC Oeste- Centro de Educação Superior do Oeste 

Possui sede administrativa na cidade de Chapecó, em mesma instalação física do curso 

de Zootecnia. No entanto, é considerado um centro “multi campi” pois também possui 

atividades no município de Pinhalzinho. Abaixo listamos os cursos de graduação 

atualmente em atividade no Centro de Educação Superior do Oeste. 

 

Zootecnia Ênfase em produção animal sustentável 

mailto:zoo.ceo@udesc.br


Localizado na cidade de Chapecó 

Rua: Beloni trombeta Zanin, 680-E. Bairro Santo Antônio. 

Telefone: (49) 2049-9553 

 

Enfermagem 

Localizada na cidade de Chapecó-SC 

Rua 7 de setembro, 91D, Centro, Chapecó 

Telefone: (49) 2049-9587 

Chefe de departamento: Prof.ª Dra. Carine Vendruscolo 

Secretária Acadêmica: Patrícia Moreto 

 

 

Engenharia de Alimentos 

Localizado na cidade de Pinhalzinho-SC 

Telefone: (49) 2049-9593 

 

Engenharia Química 

Localizado na cidade de Pinhalzinho-SC 

Telefone: (49) 2049-9593 

 

SIGA- Sistema de gestão acadêmica  

Disponível em: https://siga.udesc.br/ 

 

É o sistema onde o aluno tem acesso as notas, horários de aulas, realiza a matrícula, 

atestado de frequência digital entre outras coisas, navegue e descubra!  

 

 

Matrícula 

A matrícula de calouro é feita na universidade, mas as próximas matriculas o aluno 

mesmo deve realizar através do seu login no SIGA UDESC.  

ATENÇÃO: Você deve renovar a sua matrícula a cada semestre, senão perde a vaga. 

Portanto fique de olho nos dias de rematrículas que podem ser encontradas no SIGA e no 

calendário acadêmico que todo ano é encaminhado por e-mail para as turmas. 

FIQUE ATENTO! 

https://siga.udesc.br/


Só falte as aulas quando realmente necessário, não existe abono de faltas, com exceções 

de alguns casos, citados na resolução n° 024/2015- CONSEPE, em que você poderá 

solicitar exercícios domiciliares. 

Para ser aprovado em uma disciplina, além de nota suficiente, você deve ter 

FREQUÊNCIA suficiente. Deve cumprir 75% da carga horária da disciplina para não ser 

reprovado por falta. 

*Atenção calouro com duas reprovações por falta na mesma disciplina você será 

desligado do curso de graduação e impossibilitado de frequentar as aulas, ou seja, você 

só poderá retornar ao curso se prestar o vestibular novamente. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares, regulamentadas pela Resolução nº 026/2012 – 

CONSEPE são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, conhecimentos, competências do aluno, inclusive adquiridas 

fora da universidade. Elas são obrigatórias em todos os cursos e já podem ser realizadas 

a partir da 1ª fase.  

 

*Uma dica importante a você calouro: Estude de forma continua ao longo do semestre. 

Não caia na cilada de estudar na véspera de prova! Além das aulas, estude diariamente e 

participe das monitorias (informe-se com seus professores). 

 

BOLSAS E AUXÍLIOS 

    

PRAPE 

O Programa de auxílio permanência da UDESC – PRAPE objetiva conceder auxílio 

financeiro aos alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação, sendo estes 

classificados de acordo com a situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 

 

Auxílio Valor Requisito 

Auxílio 

moradia 

R$ 

300,00 

Vulnerabilidade socioeconômica e que esteja 

impossibilitado de permanecer em seu núcleo 

familiar (art 5º, II, IV e V do Edital em vigência) 

Auxílio 

alimentação 

R$ 

250,00 

Vulnerabilidade socioeconômica (art 5º, III, IV e 

V do Edital em vigência) 

 

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. 

http://www.ceo.udesc.br/arquivos/id_submenu/159/res_ativ_comp_026_2012.pdf


 Conforme a (Resolução 1/2005 CONSUNI), o processo de seleção dos bolsistas 

seguirá os seguintes critérios: 

I - Carência sócio-econômica; 

II - Habilidades específicas para a função; 

III - Disponibilidade de horário. 

A jornada a ser cumprida pelo bolsista será de 04 horas diárias e de 20 horas 

semanais, compatibilizada com o horário da Instituição e com os horários do respectivo 

curso. O valor da remuneração é de R$ 400,00. 

 

MONITORIA 

Atividades realizadas por acadêmicos que já passaram pela matéria na qual os mesmos 

tiveram um bom desempenho quando realizada. Para ter acesso a bolsa, o acadêmico deve 

entrar em contato com o professor para verificar a disponibilidade de vaga.  

Valor: 10 Horas semanais: R$ 200,00/Mês 

          20 Horas semanais: R$ 400,00/Mês 

  

PROJETO DE EXTENSÃO 

Ação na qual a Universidade disponibiliza ao público externo conhecimento adquirido 

em estudos e pesquisas. O projeto é coordenado por um docente no qual os acadêmicos 

junto a este docente levam conhecimento ás comunidades. 

Valor: 10 Horas semanais: R$ 200,00/Mês 

          20 Horas semanais: R$ 400,00/Mês 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Para o aluno receber bolsa de iniciação científica o mesmo deve estra inserido a um grupo 

de pesquisa, a concepção da bolsa cabe ao professor orientador definir a questão ou o 

mesmo trabalhar como voluntário.  

Valor: 10 Horas semanais: R$ 200,00/Mês 

          20 Horas semanais: R$ 400,00/Mês 

  

PROSUR  

Programa de subsídio à refeição, que auxilia os acadêmicos nos custos das refeições em 

locais pré-selecionados. 

VALOR: R$ 6,50 por dia letivo.  

  

PROME 

http://www.ceo.udesc.br/arquivos/id_submenu/224/resolu__o_n_1_2005_apoio_discente.pdf


Oferece vagas para acadêmicos da UDESC realizarem experiências de ensino em 

diferentes locais podendo ser em universidades no exterior ou mesmo em universidades 

nacionais, auxiliando também esses acadêmicos financeiramente. Permanência de seis 

meses. 

VOLUNTARIADO 

Você pode participar voluntariamente dos projetos de pesquisa, extensão ou ser monitor 

de alguma disciplina, o que engrandece o seu currículo e agrega conhecimento, converse 

com seus professores!  

 

TRANSPORTE  

Uma medida importante é a emissão do passe do estudante. Para isso, os estudantes 

devem fazer o cadastro e, semestralmente desbloquear seu cartão. Estes dois 

procedimentos sevem ser realizados no atendimento da Auto Viação Chapecó, próximo 

ao terminal urbano, na Av. Nereu Ramos, 287 D, se segunda a sexta-feira, 08h30 ás 

18h00, portando os seguintes documentos: 

• Comprovante de residência de Chapecó, atual e original, se a conta não estiver no 

seu nome é necessária uma declaração de moradia assinada pelo titular da conta. 

• Carteira de Identidade; 

• CPF; 

• Atestado de frequência e a carga horária; 

 

OBS 1: O cartão deve ser apresentado ao motorista no momento do embarque ao 

ônibus. 

OBS 2: O cadastro e desbloqueio podem também ser feitos no guichê da Tiquin, 

no terminal urbano. 

Nas recargas seguintes, com a carteirinha de estudante, é necessário o carimbo da 

instituição de ensino no mês atual ou atestado de frequência, atual e original. 

 

 

Já sabe onde MORAR? 

Separamos algumas das imobiliárias que talvez possam ajudar vocês a encontrarem o 

melhor lugar para morar; 

Nostra Casa Imobiliária e construtora 

Site: https://www.nostracasa.com.br/ 

Telefone: (49) 3321.1700 

Markize Imobiliária 

Site: http://www.markize.com.br/ 

Telefone: (49) 2049-7000 

https://www.nostracasa.com.br/
http://www.markize.com.br/


Santa Maria 

Site: http://santamaria.com.br/ 

Telefone:(49) 3321.6000 

Imobiliária Casa Imóveis  

Site: http://www.casaimoveis.net/alugar 

Telefone: (49) 3319.8100 

Também devem ficar atentos aos murais do curso, onde muitos acadêmicos divulgam 

oportunidades de moradia, e através do facebook pesquisando por: Aluguel Chapecó ou 

Aluguel Face Chapecó.  

 

 

 

 

CENTRO ACADÊMICO                      

 O Centro Acadêmico de Zootecnia - Cristian Pies Gionbelli (CAZOO) é uma 

entidade de representação estudantil formada por acadêmicos que desempenha várias 

funções como:  

  

- Garantir contato dos estudantes com o corpo docente e coordenação do curso, 

procurando resolver conflitos individuais ou coletivos e reivindicar ações relativas à 

melhoria de todos os aspectos da formação acadêmica;  

  

- Fazer a recepção dos calouros;  

  

- Organizar confraternizações, atividades culturais e campanhas beneficentes; 

  

- Organizar atividades acadêmicas extracurriculares como viagens técnicas, semana 

acadêmica , palestras e congressos; 

- Elaborar a carteirinha estudantil para os acadêmicos, afim de que os mesmos tenham 

descontos nos cinemas, jogos e outros. 

  

 

http://santamaria.com.br/
tel:4933216000
http://www.casaimoveis.net/alugar


 

ATLÉTICA 

 

 

Se você gosta de praticar esportes, entre em contato com a associação Atlética CEO 

através do Facebook, ou com algum de nossos membros. 

 https://www.facebook.com/AtleticaCEO/ 

Que tem como missão Promover o esporte na UDESC OESTE, oportunizando a interação 

entre os alunos. Além de oferecer um ambiente acolhedor, fortalecendo saúde, alegria e 

o desenvolvimento pessoal através do esporte universitário. 

 

 

INTERNET? ONDE? COMO? 

 

 

 

 

WL-UDESC 

Para acesso à rede WL-UDESC é necessário estar cadastrado e com dados plenamente 

atualizados no portal id.udesc.br. O acesso é feito utilizando o CPF e a senha cadastrada 

no portal. Para o primeiro acesso, clique no botão “esqueci minha senha”. 



Para notebooks, caso não seja possível conectar, se faz necessário executar um ´script` de 

configuração de rede. O script pode ser acessado através da wiki.udesc.br. 

 

 

A Udesc, em parceria com a Microsoft, oferece o Office 365 Educacional de forma 

gratuita à sua comunidade acadêmica - alunos, professores e técnicos universitários. 

O Office 365 disponibiliza softwares da Microsoft já conhecidos, como o Outlook (e-

mail), Word, Excel, Powerpoint, entre outros. A diferença é que o acesso 

ocorre pelo navegador da internet, com armazenamento de arquivos e conteúdo 

na nuvem. Ou seja, não é preciso instalar os programas no seu computador. O acesso é 

pela internet. 

O acesso ao e-mail e à plataforma Office 365 é feita pelo site office.udesc.br. O acesso 

só é possível através da conta institucional (CPF@edu.udesc ou CPF@udesc.br); 

 
  

https://www.facebook.com/udesc.oeste/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007675575909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://office.udesc.br/
mailto:CPF@udesc.br
https://www.facebook.com/udesc.oeste/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007675575909


 

 


