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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 1 

8h30min, teve início a presente reunião do colegiado do Programa de pós-2 

graduação em Zootecnia, UDESC Oeste, no ambiente virtual Microsoft 3 

Teams: https://bit.ly/357mivg, c, realizada sob a presidência da Profa. 4 

Maria Luísa Appendino Nunes Zotti, com a presença da presidente e demais 5 

membros presentes: Denise Nunes Araújo ,  Marcel Manente Boiago, 6 

Patrícia Alves, Rogério Ferreira. A presidente cumprimentou a todos e 7 

iniciou a reunião. 1. ATAS: set/2021, nov/2021, jan/2022, fev/2022, 8 

mar/2022. Foram enviadas as atas por e-mail para análise. A coordenação 9 

não recebeu nenhuma manifestação. Em discussão. Em votação. 10 

Aprovadas por unanimidade. 2.Ordem do dia. 2.1 Processo UDESC 11 

4406/2022. Discussão e aprovação do pedido de validação da proficiência 12 

em língua inglesa da mestranda Mariane Spudeit Dal Pizzol. 13 

Interessado(a): Mariane Spudeit Dal Pizzol. Relator(a): Patrícia Alves. O 14 

relator apresenta seu relato explicando que a mestranda Mariane foi 15 

aprovada na prova realizada na UFSC, nota 8,50. O pedido atende a IN 16 

01/2020 CONCEO que estabelece procedimentos para realização do exame 17 

de proficiência em língua estrangeira inglesa dos Programas de Pós-18 

Graduação Stricto Sensu da UDESC Oeste/CEO e o é parecer favorável à 19 

aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 20 

sendo parecer do relator aprovado por unanimidade. 3.2 Processo UDESC 21 

9434/2022. Solicitação de validação de exame de proficiência em língua 22 

inglesa pela mestranda Flávia Klein. Interessado(a): Flávia Klein. 23 

Relator(a): Patrícia Alves. O relator lê parecer explicando que a mestranda 24 

Flávia foi aprovada na prova realizada na UDESC/CAV no Exame de 25 

Proficiência em Língua Inglesa. O pedido atende a IN 01/2020 CONCEO que 26 

estabelece procedimentos para realização do exame de proficiência em 27 

língua estrangeira inglesa dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 28 

da UDESC Oeste/CEO e o é parecer favorável à aprovação. O processo é 29 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo parecer do relator 30 

aprovado por unanimidade. 3.3 Processo UDESC 11159/2022. Solicitação 31 

de validação de proficiência em língua inglesa do Mestrando Bruno Giorgio 32 

de Oliveira Cecere. Interessado(a): Bruno Giorgio de Oliveira Cecere. 33 

Relator(a): Patrícia Alves. O relator lê parecer explicando que o mestrando 34 

Bruno foi aprovado na prova realizada na UFSC, nota 7,50 e apresenta a 35 

justificativa de atraso da validação da proficiência devido a situação de 36 

pandemia pois no primeiro exame que o aluno realizou não foi aprovado, 37 

no entanto posteriormente realizou novamente a prova e obteve 38 



 

aprovação.  O pedido atende a IN  01/2020 CONCEO e o parecer do relator 39 

é favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime 40 

de votação, sendo parecer do relator aprovado por unanimidade. 3.4 41 

Processo UDESC 11505/2022. Solicitação de validação do exame de 42 

proficiência em língua inglesa de Carlos Jônatas de Sousa Teixeira. 43 

Interessado(a): Carlos Jônatas de Sousa Teixeira. Relator(a): Patrícia 44 

Alves. O relator lê parecer explicando que o mestrando Carlos foi aprovado 45 

na prova realizada na UFSC, Exame de Proficiência em Língua Inglesa, nota 46 

9,00. O relator enfatiza que o aluno apresenta a justificativa de atraso da 47 

validação da proficiência devido a vagas limitadas para realização do teste 48 

de forma on-line e não conseguiu obter a nota desejada para proficiência 49 

nas provas realizadas. Em março o aluno realizou a prova e obteve 50 

aprovação. O pedido atende a IN 01/2020 CONCEO e o parecer do relator 51 

é favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime 52 

de votação, sendo parecer do relator aprovado por unanimidade. 3.5 53 

Processo UDESC 11547/2022. Validação de exame de proficiência em 54 

língua inglesa da mestranda Karina Rosalen. Interessado(a): Karina 55 

Rosalen. Relator(a): Patrícia Alves. O relator lê parecer explicando que 56 

processo trata do pedido da mestranda Karina que foi aprovada na prova 57 

realizada na Unochapecó, Exame de Proficiência em Língua Inglesa, nota 58 

7,50. O pedido atende a IN 01/2020 CONCEO e o parecer do relator é 59 

favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime 60 

de votação, sendo parecer do relator aprovado por unanimidade. 3.6 61 

Processo UDESC 6730/2022. Homologação do ad referendum do Edital de 62 

inscrições de candidatos a alunos especiais do PPGZOO - Semestre 2022-63 

1. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Aleksandro Schafer da Silva. O 64 

relator apresenta parecer explicando que o período para solicitação de 65 

inscrição em vaga(s) como aluno especial em disciplinas do PPGZOO foi de 66 

24 de fevereiro a 01 de março de 2022, número de vagas ofertadas – no 67 

início 13, com uma retificação no dia 24/02/2022 aumentou 4 vagas, 68 

totalizando 17, distribuídas 8 disciplinas. O relator também informa que a 69 

Coordenadora do PPGZOO, aprovou por ad referendum o edital em 70 

24/02/2022 e que houve solicitação de dois candidatos:1)Kalista Eloisa 71 

Loregian (disciplina Nutrição de Ruminantes e Estatística Aplicada) 2)Luana 72 

Caroline Souza Rosa Araújo (Microbiologia aplicada à Zootecnia Estatística 73 

Aplicada e Produção e Avaliação de Carcaças e Carnes de Ruminantes) 74 

apresenta Voto Favorável à aprovação do resultado para aluno especial do 75 

edital  02/2022/PPGZOO. O processo é colocado em discussão e em regime 76 

de votação, sendo parecer do relator aprovado por unanimidade. 3.7 77 

Processo UDESC 6828/2022. Homologação do Ad referendum da solicitação 78 

de agendamento da banca de Yan Lee Farina Guimarães. Interessado(a): 79 

PPGZOO. Relator(a): Aleksandro Schafer da Silva. A Profa. Denise é 80 

suplente do Prof. Aleksandro que não pode comparecer na reunião e lerá o 81 

parecer. Profa. Denise lê parecer explicando que o discente cumpriu todos 82 



 

os requisitos mínimos para agendamento de defesa de acordo com 83 

normativas internas do PPGZOO. A defesa está agendada para ocorrer no 84 

dia 30 de março de 2022, de acordo com a PORTARIA INTERNA DO CEO Nº 85 

009, de 25.02.2022. O parecer do relator é favorável à aprovação. Profa. 86 

Denise pontua a necessidade de corrigir uma palavra errada na portaria. 87 

Profa. Maria Luisa enfatiza que o agendamento de banca é feito via 88 

formulário eletrônico e o preenchimento é feito pelo orientador, por isso é 89 

importante atenção para informar as informações de forma correta. O 90 

processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo parecer 91 

do relator aprovado por unanimidade. 3.8 Processo UDESC 3770/2022. 92 

Homologação da aprovação Ad referendum do resultado do Edital de 93 

Ranqueamento, Edital 01/2022/PPGZOO. Interessado(a): Julcemar Dias 94 

Kessler. Relator(a): Aleksandro Schafer da Silva. Profa. Denise lê parecer 95 

explicando que o edital foi aprovado pelo colegiado, com período de 96 

inscrição: de 18 a 24 de fevereiro de 2022. Houve a homologação de oito 97 

inscrições, a comissão formada por dois docentes e um discente em análise 98 

da documentação elaborou um parecer com ranqueamento dos candidatos. 99 

A coordenadora do PPGZOO aprovou por ad referendum o ranqueamento 100 

proposto pela comissão. O processo seguiu o rito previsto no edital, sendo 101 

a aprovação por ad referendum para fins de cumprir os prazos de indicação 102 

de bolsistas. Na página do PPGZOO foi publicado a portaria com resultado 103 

do ranqueamento. Profa. Denise lê voto do relator favorável à aprovação 104 

do ad referendum para o ranqueamento do PPGZOO para primeiro 105 

semestre de 2022. O processo é colocado em discussão e em regime de 106 

votação, sendo parecer do relator aprovado por unanimidade. 3.9 Processo 107 

UDESC 11618/2022. Homologação do Ad referendum da solicitação de 108 

agendamento da banca de Pablo Vinicius Novaviski. Interessado(a): 109 

PPGZOO. Relator(a): Marcel Manente Boiago. O relator apresenta seu relato 110 

explicando do pedido da solicitação de agendamento de defesa do 111 

mestrando Pablo Vinicius Novaviski, cuja dissertação se intitula “Adição de 112 

curcumina na dieta de bezerras leiteiras:  influência sobre desempenho, 113 

perfil de ácidos graxos voláteis, digestibilidade, variáveis hematológicas, 114 

imunológicas, oxidativas e metabolismo”. Cita os documentos que constam 115 

no processo: Comunicação interna do orientador (Prof.  Aleksandro  S.  da  116 

Silva) com  indicação  dos  membros  da  banca, declaração da 117 

coordenadora do PPGZOO de que o acadêmico possui o projeto de pesquisa 118 

aprovado,  conforme  processo  UDESC23115/2021,  possui    aprovação    119 

do    pedido    de  aproveitamento  do  exame  de  proficiência  em  Língua 120 

Inglesa devidamente  aprovado  no    Colegiado    do    PPGZOO/UDESC  121 

(Processo  UDESC35830/2020)  e  cumpriu    seu  plano  de  estudos  122 

(Processo  UDESC 30414/2020)  com  conceito  médio superior a B. Se  123 

encontra  também  o  histórico  do  acadêmico  e  a  aprovação  da  124 

coordenação  por  ad referendum com a justificativa da necessidade de 125 

celeridade ao convite para os membros da banca, tendo em vista que a 126 



 

defesa está agendada para o dia 14 de abril de 2022. A portaria foi emitida 127 

pelo Diretor Geral do Centro no dia 23/03/2022, com a seguinte 128 

composição da banca:  Prof.  Dr.  Aleksandro Schafer da Silva - UDESC 129 

Oeste – Presidente; Profa. Dra. Aline Zampar – UDESC Oeste – Membro 130 

titular interno; Profa. Dra.  Eliana Lucia Fiorentin–UNOCHAPECÓ– Membro 131 

titular externo; Profa.  Dra.Carine de Freitas Souza - Faculdade IELUSC – 132 

Membro suplente. O parecer do relator é favorável a aprovação. O processo 133 

é colocado em discussão e em regime de votação, sendo parecer do relator 134 

aprovado por unanimidade. 3.10 Processo UDESC 11544/2022. Planos de 135 

estudo dos ingressantes 2022-1 do Programa de pós-graduação em 136 

Zootecnia. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Maria Luísa Appendino 137 

Nunes Zotti. PROCESSO DILIGENCIADO. 3.11 Processo UDESC 138 

11564/2022. Validação de disciplina cursada pela mestranda Mariane 139 

Spudeit dal Pizzol. Interessado(a): Mariane Spudeit dal Pizzol. Relator(a): 140 

Maria Luísa Appendino Nunes Zotti. PROCESSO DILIGENCIADO. 3.12 141 

Processo UDESC 11744/2022. Formato de defesas de dissertação no 142 

PPGZOO. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Rogério Ferreira. O relator 143 

apresenta introdução ao assunto mediante leitura da CI 06/2022 da 144 

Coordenação ao Colegiado para discussão do formato das defesas de 145 

dissertações no PPGZOO e CI 44/2022 da PROPPG que recomenda que cada 146 

programa defina a forma pela qual as bancas serão realizadas: presencial 147 

ou online, até que a CAPES emita nova portaria. O relator cita que após 148 

discussão o colegiado do PPGZOO entende que as bancas podem ser 149 

realizadas em formato presencial, online ou híbrido, de acordo com a 150 

solicitação do presidente, desde que não seja emitido, pela CAPES ou 151 

UDESC nenhum dispositivo legal que de forma explícita mencione o 152 

contrário. O voto do relator é favorável a realização das bancas em formato 153 

presencial, online ou híbrido, de acordo com a solicitação do presidente 154 

desde que não seja emitido, pela CAPES ou UDESC, nenhum dispositivo 155 

legal que de forma explícita mencione o contrário. O processo é colocado 156 

em discussão e em regime de votação, sendo parecer do relator aprovado 157 

por unanimidade. 3.13 Processo UDESC 6961/2022. Homologação do ad 158 

referendum da proposta de Doutorado em Zootecnia - UDESC Oeste após 159 

atendimento de diligência da PROPPG. Interessado(a): Diovani Paiano. 160 

Relator(a): Marcel Manente Boiago. O relator lê parecer relatando que o 161 

processo trata da proposta de Doutorado em Zootecnia da UDESC Oeste, 162 

cuja proposta inicial foi discutida e aprovada por este colegiado no dia 163 

02/03/2022. Após aprovação pelo Conselho de Centro da UDESC CEO a 164 

proposta foi encaminhada para a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 165 

(PROPPG), que após análise técnica nos devolveu o processo para ajustes. 166 

Os ajustes solicitados foram avaliados pela comissão específica, composta 167 

pelos professores Diovani Paiano, Aleksandro S. da Silva e Maria Luisa    A.    168 

Nunes Zotti, que ajustaram a proposta e encaminharam para aprovação 169 

nas instâncias internas do centro.  Após aprovações internas a proposta foi 170 



 

novamente encaminhada para a PROPPG no dia 25/03/2022, onde se 171 

encontra no momento. O parecer do relator é favorável à homologação da 172 

aprovação por ad referendum da coordenação do PPGZOO da proposta de 173 

doutorado em zootecnia da UDESC Oeste após ajustes. O processo é 174 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo parecer do relator 175 

aprovado por unanimidade. 3.14 Processo UDESC 11826/2022. Solicitação 176 

de validação de créditos em disciplinas da mestranda Flávia Klein. 177 

Interessado(a): Flávia Klein. Relator(a): Maria Luísa Appendino Nunes 178 

Zotti. PROCESSO DILIGENCIADO. 3.15 Processo UDESC 11967/2022. 179 

Normativa de defesas do Programa de pós-graduação em Zootecnia. 180 

Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Rogério Ferreira. PROCESSO 181 

DILIGENCIADO. Após análise discussão do colegiado, a versão final será 182 

enviada por e-mail ao demais professores do programa para sugestões. 4 183 

Assuntos Gerais: 4.1 Alteração de pequena monta do(a) aluno(a) Michael 184 

Vinícius Ficagna, aprovada em 15/02/2022. 4.2 Alteração de pequena 185 

monta do(a) aluno(a) Silvia Villa, aprovada em 18/02/2022. 4.3 Uso de 186 

Máscaras facultativo conforme discutido reunião do CONCEO em 187 

28.03.2022. 4.4 Edital da Capes para bolsas de pós-doutorado- ofício 188 

50/PROPPG. Por fim, a presidente agradeceu a presença de todos e 189 

declarou encerrada a sessão, da qual lavra a presente ata que após ser lida 190 

e discutida, votada e aprovada, será assinada por mim e por todos os 191 

membros presentes na reunião. O conteúdo desta ata é um resumo das 192 

deliberações e a discussão na íntegra foi gravada e está disponível para os 193 

membros do colegiado, mediante a solicitação. Chapecó, aos vinte e nove 194 

dias do mês de março de dois mil e vinte e dois. Abaixo assinam os 195 

presentes: 196 

 197 

Maria Luísa Appendino Nunes (presidente)  198 

Rogério Ferreira (membro)  199 

Marcel Manente Boiago (membro)  200 

Patrícia Bairros Alves (membro)  201 

Denise Nunes Araújo (membro) 202 

 203 


