
 

 
ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTENCIA   
ATA N°04/2021 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 16H00min teve início 1 
a reunião extraordinária do colegiado do Programa de pós-graduação em Zootecnia, 2 
UDESC Oeste, em formato remoto na sala virtual 3 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-4 
join/19%3ameeting_MDlmZTJmNzYtMDFiMy00OGFjLThmYzQtNjE0YjhmYTI2YmE5 
w%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5b6e4a8-c58e-4e8a-97a9-6 
a7f56415a11d%22%2c%22Oid%22%3a%22a59de13d-a23b-4751-be84-7 
8264c8d18b36%22%7d), realizada sob a presidência da Profa. Maria Luísa 8 

Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros Denise Nunes Araúdo, Marcel 9 

Manente Boiago, Rogério Ferreira, Ana Luiza B. Shogor e Patrícia Bairros Alves. A 10 

presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião. 2. Expediente: Não houve 11 
inscrição. 2. Ordem do dia. Processo UDESC 21492/2021. Homologação das 12 
inscrições do Edital 15/2021/Direção Geral/UDESC Oeste. Interessado(a): PPGZOO. 13 
Relator(a): Ana Luiza Bachmann Schogor. Com a palavra, a relatora apresenta um 14 

longo histórico sobre o processo. Detalha que em 16/06/21, a Coordenadora do 15 
PGZOO submete CI ao Colegiado do PPGZOO acerca  do  processo  seletivo  16 
referente  ao EDITAL 015/2021/Direção Geral/UDESC Oeste - MESTRADO 17 

ACADÊMICO EM ZOOTECNIA - INSCRIÇÃO, SELEÇÃO  E  MATRÍCULA. A relatora 18 
descreve os pormenores contidos na cominicação interna feita pela coordenação, 19 

bem como toda a documentação contida no processo, a citar as trocas de e-mails 20 
entre os candidatos e a coordenadora, bem como o parecer verbal emitido pelo 21 
técnico da UDESC William Xavier que foi contactado pela Coordenadora, e explicou 22 

alguns detalhes técnicos sobre o funcionamento do formulário eletrônico cuja 23 

inscrição do edital em questão fora realizado. Diante do exposto a relatora apresenta 24 
que analisou  caso dos dois candidatos em questão e que considerou na sua análise 25 
que os detalhes do envio dos diversos anexos solicitados no formulário eletrônico de 26 

inscrição só foram disponibilizados quando o candidato abria o formulário para envio 27 
dos documentos (portanto não estavam no Edital  e  nem  nos  Anexos);  que,  28 

informações  como  tamanhos  e  formas  de  arquivos,  e principalmente quanto ao 29 
Anexo II, que se este ultrapassasse o tamanho estipulado deveria ser enviado no e-30 
mail indicado só aparecia no momento do envio do formulário; e, que uma vez que 31 

um especialista da área de informática apontou que problemas técnicos podem sim 32 
ocorrer nestes casos, uma vez que o formulário de inscrição foi elaborado para não 33 

bloquear o envio justamente pelo arquivo em questão, a relatora apresenta que foram 34 
pontos considerados em seu parecer. Ainda, destacou que os candidatos enviaram 35 
imediatamente o Anexo II, quando contatados pela coordenação e que, por isso,  36 

acredita-se que estes tinham sido elaborados pelos candidatos   e   estavam   37 
disponíveis   para   pronta   apresentação,   assim   como   foi   feito, imediatamente  38 
quando  os  mesmos  foram  questionados  sobre  sua  ausência  no  processo  de 39 
inscrição. Assim, manifesta que é de parecer favorável  que  as inscrições dos 40 

candidatos  Carlos Correa de Souza e Carolini Prigol sejam  homologadas,  desde  41 
que  sua  única  inconsistência  para homologação  seja  o  objeto  desta  discussão,  42 
ou  seja,  apresentação  do  Anexo  II  do  Edital 015/2021/Direção Geral/UDESC 43 
Oeste - MESTRADO ACADÊMICO EM ZOOTECNIA - INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E 44 



 

MATRÍCULA. Em discussão, vários apontamentos foram realizados fortalecendo a 45 

análise apresentada pela relatora. Em votação, o parecer foi aprovado por 46 
unanimidade.Por fim, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou 47 

encerrada a sessão, da qual lavra a presente ata que após ser lida e discutida, votada 48 
e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes na reunião. O 49 
conteúdo desta ata é um resumo das deliberações e a discussão na íntegra foi 50 
gravada e está disponível para os membros do colegiado, mediante a solicitação. 51 
Chapecó, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um. Abaixo 52 

assinam os presentes: 53 

 

Maria Luísa Appendino Nunes (presidente) 

Rogério Ferreira (membro) 

Denise Nunes Araújo (membro) 

Ana Luiza B. Schogor (membro) 

Marcel Manente Boiago (membro) 

Patrícia Bairros Alves (membro) 


