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Seguem abaixo as principais atividades realizadas na FECEO durante os 
primeiros seis meses de 2020: 
 

1- Construção de galpões para criação e experimentação de aves (Figura 
1; financiamento externo, em parceria com o Prof. Marcel), bezerros 
(Figura 2) e suínos (Figura 3; ambos com financiamento externo, em 
parceria com os Profs. Aleksandro e Diovani).  

 

 
Figura 1. Galpão de aves. 
 

 
Figura 2. Bezerreiro. 



 
Figura 3. Galpão de suínos. 
 

2- SGPE 444/2020 - Solicitação se carga horaria administrativa para 
que o Prof. Murilo Farias Rodrigues exerça o acompanhamento 
veterinário dos animais da FECEO. Situação atual: Atendido. O Prof. 
Murilo tem feito visitas regulares à FECEO e, inclusive, já 
realizou tratamento em dois de nossos cavalos (Figura 4). 

 
Figura 4. Atendimento veterinário aos cavalos da FECEO. 
 

3- SGPE 535/2020 – Solicitação de instalação de linha 
telefônica/internet na FECEO. Situação atual: Parado na 
SETIC/SEINFRA. As empresas conveniadas não possuem rede/cabeamento 
em Guatambu. De acordo com as operadoras, seria necessário 
investimento da Fapesc para instalação, que não está previsto no 
contrato. Esse é um dos itens prioritários a serem resolvidos nos 
próximos semestres. 



4- SGPEs 526/2020 e 388/2020. Solicitações para custeio de plantio, 
controle de pragas e colheita do milho. Situação atual: Atendidos 
(Figura 5). Parte do milho (2ha) foi colhido e transformado em 
silagem sob a coordenação do Prof. Aleksandro. O restante (10ha) 
está em processo de colheita e os grãos serão armazenados na 
Cooperalfa. Ainda, estamos negociando para que todos os 
procedimentos (do plantio à colheita) da próxima safra sejam 
financiados por empresa externa. 

 
Figura 5. Milho FECEO. 
 

5- SGPE 10050/2020. Solicitação de realização de licença ambiental 
para as atividades de ovinocultura e bovinocultura da FECEO. 
Situação atual: Em análise pela Direção de Administração.  
As licenças das atividades de suinocultura (em fase final), 
avicultura (em fase final) foram custeadas com verbas de empresas 
parceiras aos Profs. Aleksandro, Diovani e Marcel.  
 

6- SGPE 611/2020. Instalação de rede elétrica nos galpões de bezerros, 
aves e suínos. Situação atual: Atendido em parte. A instalação da 
rede no Aviário foi custeada pela Vetanco (Empresa parceira ao 
Prof. Marcel). As instalações elétricas do bezerreiro e galpão de 
suínos estão em andamento. 

 
7- SGPE 10079/2020. Solicitação de instalação de sistema para 

fornecimento de água aos animais da FECEO. Situação atual: Reitoria 
solicitou a realização de memorial descritivo e orçamento da obra. 
Porém, devido à urgência, a Vetanco (Prof. Marcel) financiou grande 
parte do que foi solicitado (Figura 6; instalação de bomba e 
tubulação para distribuição da água para os galpões já 
construídos). Além disso, o Prof. Aleksandro conseguiu uma doação 
de uma caixa d’água de 10.000 litros para servir como reservatório. 
Assim, iremos providenciar os documentos solicitados para os itens 
faltantes (reservatório final e tubulação para distribuição nas 
demais áreas).  



 
Figura 6. Perfuração de valas para tubulação de água e postes de rede 
elétrica instalados na FECEO. 
 

8- Plantio de Linhaça. Estudo interinstitucional (Escola Estadual 
Técnica Celeste Gobbato aqui de Palmeira das Missões, Instituto 
Federal Farroupilha, Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade 
Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Viçosa) visando a 
padronização do plantio da Linhaça. Pela UDESC, coordenado pelos 
professores Luiz Alberto Nottar e Ana Luiza Bachmann Schogor 
(Figura 7). Situação atual: Em execução. 

 
Figura 7. Área experimental destinada ao plantio de linhaça. 



 
9- SGPEs 10597/2020 e 13872/2020. Revisão/manutenção do trator. 

Situação atual: Finalizado. Além disso, está em fase final o 
processo licitatório para empresa responsável por realizar a 
manutenção dos veículos da UDESC.  
 

10- Cascalhamento das estradas da fazenda está sendo feito em 
parceria com a prefeitura de Guatambu. Situação atual: Em execução.   
 

11- Plantio de aveia para experimentação. Realizada em parceria 
com a Prefeitura de Guatambu. Situação atual: Em execução.   
 

12- EXPO Guatambu. Divulgação da FECEO e participação dos 
estudantes da UDESC como voluntários na execução da exposição 
(Figura 8). Situação atual: Finalizado. 

 
Figura 8. Participação da UDESC na EXPO Guatambu. 
 
Seguem abaixo as atividades previstas para os próximos semestres:  
- Finalização do processo de outorga da água;  
- Construção de alojamento para estudantes;  
- Construção de sala de aula;  
- Implementação do horto medicinal;  
- Construção do confinamento e curral de manejo para bovinos de corte;  
- Instalação de reservatório e bomba de combustível para trator;  
- Contratação de empresa para realizar manutenções nos equipamentos da 
FECEO;  
- Plantio milho;  
- Instalação de linha telefônica/internet na FECEO; 
- Construção do galpão de ovinos; 
- Contratação de técnico responsável pela FECEO. 
 
 

___________________________________ 
Pedro Del Bianco Benedeti 

Professor Adjunto 
Coordenador da FECEO 

Universidade do Estado de Santa Catarina 
UDESC/Oeste 

 
 


