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Aos vinte e oito dias de setembro de dois mil e vinte e um, às 8h30min teve início a 1 

presente reunião do colegiado do Programa de pós-graduação em Zootecnia, UDESC 2 

Oeste, no ambiente virtual Microsoft Teams: https://bit.ly/3o3j2Z8, realizada sob a 3 

presidência da Profa. Maria Luísa Appendino Nunes Zotti, com a presença dos 4 

membros Ana Luiza Bachmann Schogor, Patrícia Alves, Rogério Ferreira, Amanda 5 

Vanzetto e Fernando Tavernari. A presidente cumprimentou a todos e iniciou a 6 

reunião. 1. Expediente: Prof. Rogério inscreve-se e solicita exclusão do processo 7 

38377/2021 e inclusão em seu lugar do processo 00038764/2021. Em discussão, o 8 

pedido é aprovado por unanimidade. Profa. Ana Luiza solicita alteração de ordem de 9 

pauta, de forma que o processo 36194/2021 seja o primeiro de pauta, pois terá que 10 

se ausentar em função de treinamento que ocorrerá no LANA. Em discussão e 11 

votação, o pedido de alteração é aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. Item 12 

2.1 Processo UDESC 36194/2021. Solicitação de alteração do plano de estudo da 13 

mestranda Marcela Machado no PPGZOO. Interessado(a): Marcela Machado. 14 

Relator(a): Ana Luiza Bachmann Schogor. A relatora apresenta seu relato. O 15 

processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 16 

unanimidade. Item 2.2 Processo UDESC 32908/2021. Discussão e aprovação dos 17 

planos de estudo dos alunos ingressantes do semestre 2021/2. Interessado(a): 18 

PPGZOO. Relator(a): Rogério Ferreira. Diligenciado na reunião de 31/08/21. O relator 19 

apresenta seu relato. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 20 

sendo aprovado por unanimidade.   Item 2.3 Processo UDESC 35621/2021. 21 

Homologação do Ad referendum da solicitação de agendamento da banca de Gian 22 

Ricardo Zuffo. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Marcel Manente Boiago. O Prof. 23 

Fernando, suplente no colegiado faz a leitura do relato, o processo é colocado em 24 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade.   Item 2.4 25 

Processo UDESC 27709/2021. Homologação do ad referendum do agendamento e 26 

defesa de mestrado de Geise Lissiane Linzmeier. Interessado(a): PPGZOO. 27 

Relator(a): Patrícia Alves. A relatora apresenta seu relato. O processo é colocado em 28 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade.    29 

Item 2.5 Processo UDESC 38764/2021. Normativa que estabelece normas de 30 

formatação de dissertações do PPGZOO. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): 31 

Rogério Ferreira. O relator apresenta seu relato. O processo é colocado em 32 

discussão. Após ampla discussão acerca do assunto, o relator decidir por baixar o 33 

processo em diligência para que se realize consulta à PROPPG sobre a possibilidade 34 

do programa ter normas próprias de formatação de trabalhos de conclusão de curso, 35 

incluindo na consulta a questão da possibilidade de que no item “desenvolvimento”, 36 

sejam incluídos artigos. 3. Assuntos Gerais. A presidente informa os presentes sobre 37 

o Item 3.1 Alteração de pequena monta do(a) aluno(a) Gian Ricardo Zuffo, aprovada 38 

em 08/09/2021.  Item 3.2 Discussão do relatório sobre a avaliação institucional 39 

https://bit.ly/3o3j2Z8


 

2021/1. A presidente faz a leitura de relatório a ser encaminhado ao CSI, dando 40 

destaque à baixa participação de discentes e docentes no processo. A Profa. Maria 41 

Luísa comunica que a comissão de elaboração do doutorado, em resposta à 42 

solicitação da Direção de pesquisa, ainda não se definiu. Prof. Marcel solicita que não 43 

participe mais, em função de sua atuação na chefia do DZO. Por fim, a presidente 44 

agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão. 45 


