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Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 14H00min teve 1 

início a presente reunião do colegiado do Programa de pós-graduação em 2 

Zootecnia, UDESC Oeste, em formato remoto na sala virtual: 3 

https://bit.ly/3qQE6RQ, realizada com a presidência da Profa. Maria Luísa 4 

Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros Rogério Ferreira, 5 

Marcel Manente Boiago e Aleksandro S. Silva. A presidente cumprimentou 6 

a todos e iniciou a reunião. 1. Expediente: A presidente inscreve-se para 7 

incluir no item Comunicações pessoais e a análise da prorrogação de prazo 8 

de alunas do PPGZOO. Os presentes concordam com a proposta. 2. Ordem 9 

do dia. 2.1 Processo UDESC 22593/2021. Discussão e aprovação do Plano 10 

de contingência: proposta do PPGZOO para retorno às atividades 11 

presenciais. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Maria Luísa Appendino 12 

Nunes Zotti. Diligenciado na reunião de 29/06/2021. A presidente 13 

compartilha a tela com os presentes e resgata as discussões da reunião 14 

passada, destacando que o colegiado entendia que o retorno às 15 

atividades  presenciais deveriam ser realizadas com muita cautela e que o 16 

encaminhamento deveria ser feito com uma consulta aos professores sobre 17 

como entendiam que o retorno presencial deveria ser realizado no semestre 18 

2021/2. Explica que esta consulta foi feita e, diante das respostas 19 

realizadas pelos professores, apresenta a carga horária que cada professor 20 

propõe ministrar para cada fase do PLANCON, classificando como remota 21 

ou gradual. Algumas discussões são feitas de forma a incluir no plano de 22 

retorno de atividades presenciais do programa, incluir critérios para a 23 

atividade presencial ser permitida no programa, todas elas baseadas nos 24 

indicadores de risco da pandemia, na região. O processo é colocado em 25 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. 2.2 26 

Processo UDESC 24141/2021. Discussão e aprovação da Solicitação de 27 

prorrogação de data de defesa do curso de mestrado da academica Amanda 28 

Vanzetto. Interessado(a): Amanda Vanzetto. Relator(a): Marcel Manente 29 

Boiago. O relator apresenta seu relato, explicando que a interessada solicita 30 

prorrogação de seis meses para defesa do mestrado, destacando que a 31 

solicitação está de acordo com o disposto no regimento geral da pos-32 

graduação da UDESC e parecer favorável à aprovação. O processo é 33 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo parecer do relator 34 

aprovado por unanimidade. 2.3 Processo UDESC 24163/2021. Discussão e 35 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para defesa do 36 

mestrando Gian Zuffo. Interessado(a): Gian Zuffo. Relator(a): Marcel 37 

Manente Boiago. O relator apresenta seu relato, explicando que o 38 

interessado solicita prorrogação para defesa do mestrado, destacando que 39 

a solicitação está de acordo com o disposto no regimento geral da pos-40 

graduação da UDESC e parecer favorável à aprovação. O processo é 41 



 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 42 

unanimidade. Em comunicações especiais, a presidente apresenta a 43 

situação das mestrandas Geise Lissiane Linzmeier e Natália Santos, que 44 

tiveram agendamento de defesa, no entanto após análise da documentação 45 

constatou-se que faltavam requisitos (aprovação de plano de estudos 46 

modificado e finalização do diário da disciplina docência orientada, cursada 47 

pelas estudantes e ainda sem que estas constem em seus históricos 48 

escolares). Assim, diante do exposto, consulta os presentes sobre a 49 

possibilidade de aprovar por ad referendum a prorrogação de prazo das 50 

alunas, tendo em vista necessidade de cumprimento destes requisitos. 51 

Apresenta para os presentes como justificativa uma dificuldade que a atual 52 

coordenação está tendo de resgatar processos da gestão anterior. A 53 

coordenação pede então a opinião dos presentes sobre a possibilidade de 54 

aprovação por ad referendum dos pedidos de prorrogação de ambas as 55 

alunas pelos motivos expostos, o que é aprovado por unanimidade. Por fim, 56 

a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, 57 

da qual lavra a presente ata que após ser lida e discutida, votada e 58 

aprovada, foi assinada por todos os membros presentes na reunião. O 59 

conteúdo desta ata é um resumo das deliberações e a discussão na íntegra 60 

foi gravada e está disponível para os membros do colegiado, mediante a 61 

solicitação. Chapecó, nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um. 62 

Abaixo assinam os presentes:   63 

   64 

Maria Luísa Appendino Nunes (presidente)   65 

Rogério Ferreira (membro)   66 

Aleksandro Schafer da Silva (membro)   67 

Ana Luiza B. Schogor (membro)   68 

Marcel Manente Boiago (membro)   69 

Patrícia Bairros Alves (membro)   70 

Amanda Vanzetto (membro)   71 


