
 

 
ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTENCIA   
ATA N°03/2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 1 

14H00min teve início a presente reunião do colegiado do Programa de pós-2 

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

https://bit.ly/3f29EzQ, realizada sob a presidência da Profa. Maria Luísa 4 

Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros Aleksandro Schafer 5 

da Silva, Marcel Manente Boiago, Rogério Ferreira, Patrícia Bairros Alves e 6 

a discente Amanda Vanzetto. O presidente cumprimentou a todos e iniciou 7 

a reunião. 2. Expediente: A Profa. Maria Luísa solicita a inclusão em pauta 8 

do processo 17953/2021, que trata da validação do teste de proficiência da 9 

mestranda Ana Agostini, o que é aprovado pelos presentes. A pedido da 10 

Profa. Ana Luiza B. Shogor solicita a autorização dos presentes para que 11 

ingresse e permaneça como ouvinte da reunião, tendo em vista que a 12 

docente encontrava-se em afastamento, o que todos concordaram. 2. 13 

Ordem do dia. Item 2.1 Processo UDESC 1507/2021. Discussão e 14 

aprovação do Projeto de pesquisa da mestranda Rafaella Rossetto. 15 

Interessado: Rafaella Rossetto. Relator: Ana Luiza Bachmann Schogor. 16 

Diligenciado na reunião de 19/03/21. A relatora apresenta seu relato e 17 

parecer favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em 18 

regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Processo UDESC 19 

13800/2021. Homologação da aprovação por Ad referendum do Edital 20 

07/2021 - Ranqueamento para distribuição de bolsas. Interessado(a): 21 

PPGZOO. Relator(a): Patrícia Alves. Item 2.2 Processo UDESC 13800/2021. 22 

Homologação da aprovação por ad referendum do Edital 07/2021 - 23 

Ranqueamento para distribuição de bolsas. Interessado(a): PPGZOO. 24 

Relator(a): Patrícia Alves. A relatora apresenta seu relato e parecer 25 

favorável à homologação. O processo é colocado em discussão e em regime 26 

de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.3 Processo UDESC 27 

16382/21. Discussão e aprovação da solicitação de alteração do plano de 28 

estudo da acadêmica Arieli França. Interessado(a): Arieli Zibetti França. 29 

Relator(a): Rogério Ferreira. O relator apresenta seu relato e parecer 30 

favorável à homologação. O processo é colocado em discussão e em regime 31 

de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.4 Processo UDESC 32 

16392/21. Discussão e aprovação de pedido de inversão na função 33 

orientação/coorientação da acadêmica Arieli França. Interessado(a): Arieli 34 

Zibetti França. Relator(a): Aleksandro Schafer da Silva. O relator apresenta 35 

seu relato e parecer favorável à homologação. O processo é colocado em 36 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 37 

2.5 Processo UDESC 16395/21. Discussão e aprovação da solicitação de 38 

alteração do plano de estudo da acadêmica Patricia Rodrigues Antelo López 39 

Garcia. Interessado(a): Patricia Rodrigues Antelo López Garcia. Relator(a): 40 

Rogério Ferreira. O relator apresenta seu relato e parecer favorável à 41 

homologação. O processo é colocado em discussão e em regime de 42 



 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.6 Processo UDESC 43 

16641/2021. Discussão e aprovação da homologação do ad referendum do 44 

Edital de seleção de alunos - Mestrado em Zootecnia - PPGZOO. 45 

Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Ana Luiza Bachmann Schogor. A 46 

relatora apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo 47 

é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 48 

unanimidade. Item 2.7. Processo UDESC 17482/2021. Discussão e 49 

aprovação do Edital de credenciamento de docente colaborador e visitante 50 

junto ao PPGZOO. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Aleksandro 51 

Schafer da Silva. O relator apresenta seu relato e parecer favorável à 52 

aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 53 

sendo aprovado por unanimidade. Item 2.8 Processo UDESC 17528/2021. 54 

Discussão e aprovação do pedido de validação de exame de proficiência do 55 

mestrando Anderson Correa Goncalves. Interessado(a): Anderson Correa 56 

Goncalves. Relator(a): Marcel Manente Boiago. O relator coloca em 57 

diligência para que o presidente da comissão que integrava o edital 58 

publique o resultado. Item 2.9 Processo 17953/2021. Discussão e 59 

aprovação do pedido de validação de exame de proficiência da mestranda 60 

Ana Agostini. Interessada: Ana Agostini. Relator(a): Patrícia Bairros Alves. 61 

A relatora apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo 62 

é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 63 

unanimidade. 3. Assuntos gerais. Item 3.1 Alteração de pequena monta 64 

do plano de estudo do(a) aluno(a) Ana Paula Agostini, aprovada em 65 

27/04/2021. Interessada: Ana Paula Agostini. Profa. Maria Luísa apresenta 66 

a aprovação do referido plano alterado. Item 3.2 Discussão sobre a verba 67 

de investimento destinada ao PPGZOO. Profa. Maria Luísa comunica a todos 68 

que, em consulta por e-mail, a maioria dos professores se manifestou 69 

favorável sobre a forma de distribuição de recursos no centro, utilizando a 70 

metodologia (equivalente aluno) adotada pela reitoria; apresentou também 71 

que todos concordaram com a proposta feita na reunião do DZO de que o 72 

recurso seja analisado e utilizado em conjunto com o departamento e 73 

também que entendem que não existe demanda específica de investimento 74 

para o PPGZOO. Item 3.3 Discussão sobre a utilização dos recursos PROAP 75 

(PROAP, PNPD e Pró-Manutenção) que foi prorrogado até 30 de abril de 76 

2022. Profa. Maria Luísa informa os valores que o programa possui nestes 77 

convênios. Deliberou-se que o montante ainda não gasto pelo programa 78 

seja passado para material de consumo, dividido igualitariamente entre os 79 

professores, pedindo submissão de processos até meados de agosto e, que, 80 

o que não for gasto será redistribuído aos docentes que tiverem ainda 81 

demandas. Prof. Marcel inscreve-se e menciona preocupação com o prazo 82 

estabelecido para a proficiência em língua inglesa e a atual conjuntura. 83 

Várias discussões foram realizadas neste sentido, corroborando com a 84 

dificuldade dos alunos em cumprirem esta prazo e a dificuldade de 85 

realização de exames. São também realizadas discussões sobre os prazos 86 

do programa, e foi então sugerida a necessidade de revisar a normativa 87 

dos prazos, inclusive com relação ao prazo de entrega da documentação 88 

após a defesa.  Ainda sobre isso, decidiu-se prorrogar a entrega dos 89 



 

projetos, excepcionalmente neste semestre, em um mês. Por fim, a 90 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, 91 

da qual lavra a presente ata que após ser lida e discutida, votada e 92 

aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes na 93 

reunião. O conteúdo desta ata é um resumo das deliberações e a discussão 94 

na íntegra foi gravada e está disponível para os membros do colegiado, 95 

mediante a solicitação. Chapecó, aos vinte e cinco dias do mês de maio de 96 

dois mil e vinte e um. Abaixo assinam os presentes: 97 

 

Maria Luísa Appendino Nunes (presidente) 

Rogério Ferreira (membro) 

Aleksandro Schafer da Silva (membro) 

Ana Luiza B. Schogor (membro) 

Marcel Manente Boiago (membro) 

Patrícia Bairros Alves (membro) 

Amanda Vanzetto (membro) 


