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Aos sete dias de dezembro de dois mil e vinte e um, às 8h30min teve início 1 

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

Zootecnia, UDESC Oeste, no ambiente virtual Microsoft Teams: 3 

https://bit.ly/3m0mdPz, realizada sob a presidência da Profa. Maria Luísa 4 

Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros Ana Luiza Bachmann 5 

Schogor, Aleksandro Schafer da Silva,  Patrícia Alves, Fernando Tavernari 6 

e Rogério Ferreira. A presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião. 7 

1. Expediente: Profa. Maria Luisa inclui itens em comunicações pessoais 8 

para dar prioridade a eles. O primeiro, inclusão da discussão sobre data de 9 

matrícula dos alunos ingressantes em 2022/1, o segundo a abertura de 10 

edital de ranqueamento de bolsas no semestre que vem e o terceiro, uma 11 

consulta sobre trancamento de matrículas no semestre em andamento. 12 

Todos concordam com as inclusões. Profa. Ana Luiza se inscreve e solicita 13 

arquivamento do processo 22802/2021. Justifica que o interessado 14 

solicitou a retirada e arquivamento. 2. Ordem do dia. Item 2.1 Processo 15 

UDESC 44641/2021. Discussão e aprovação da Solicitação de validação de 16 

proficiência em língua inglesa da mestranda Édina Alves. Interessado(a): 17 

Édina Alves. Relator(a): Patrícia Alves. A relatora apresenta seu relato. O 18 

processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado 19 

por unanimidade.  Item 2.2 Processo UDESC 48111/2021. Homologação do 20 

Ad referendum da solicitação de agendamento da banca de João Vitor 21 

Strapazzon. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Patrícia Alves. A relatora 22 

apresenta seu relato. O processo é colocado em discussão e em regime de 23 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.3 Processo UDESC 24 

48660/2021. Discussão e aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 25 

para defesa de mestrado. Interessado(a): Rafaella Rosetto Petrolli. 26 

Relator(a): Rogério Ferreira. O relator apresenta seu relato. O processo é 27 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 28 

unanimidade. Item 2.4 Processo UDESC 49279/2021. Discussão e 29 

aprovação do projeto de mestrado de Mariane S. Dal Pizzol. Interessado(a): 30 

Mariane S. Dal Pizzol. Relator(a): Marcel Manente Boiago. O relator 31 

apresenta seu relato. O processo é colocado em discussão e em regime de 32 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.5 Processo UDESC 33 

49273/2021. Discussão e aprovação da solicitação de troca de orientação 34 

do mestrando Henrique Otávio Guella. Interessado(a): Henrique Otávio 35 

Guella. Relator(a): Aleksandro Schafer da Silva. O relator apresenta seu 36 

relato em que apresenta que o interessado solicita troca de orientador, que 37 

passaria para a Profa. Aline Zampar. O processo é colocado em discussão 38 

https://bit.ly/3m0mdPz


 

e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.6 39 

Processo UDESC 48820/2021. Discussão e aprovação do projeto de 40 

mestrado do Bruno Cecere. Interessado(a): Bruno Cecere. Relator(a): 41 

Rogério Ferreira. O relator coloca o processo em diligência para ajustes de 42 

redação. Item 2.7 Processo UDESC 48138/2021. Discussão e aprovação do 43 

projeto de pesquisa de mestrado do acadêmico Michael Ficagna. 44 

Interessado(a): Michael Ficagna. Relator(a): Maria Luísa Appendino Nunes 45 

Zotti. A relatora coloca o processo em diligência para inclusões na 46 

metodologia e na formatação geral. Item 2.8 Processo UDESC 48668/2021. 47 

Discussão e aprovação do projeto de pesquisa do mestrando Guilherme 48 

Luiz Deolindo. Interessado(a): Guilherme Luiz Deolindo. Relator(a): Ana 49 

Luiza Bachmann Schogor. A relatora coloca o processo em diligência, para 50 

que os interessados deixem claro detalhes da metodologia (frequência de 51 

aplicação do produto a ser testado, por exemplo, além de adequar modelo 52 

de projeto conforme normativa do programa, e submissão ao CEUA. 3. 53 

Assuntos Gerais. A presidente informa os presentes sobre Item 3.1 54 

Alteração de pequena monta do plano de estudos do(a) aluno(a) Édina 55 

Caroline Alves, aprovada em 03/11/2021. Item 3.2 Alteração de pequena 56 

monta do plano de estudos do(a) aluno(a) João Vitor Strapazzon, aprovada 57 

em 05/11/2021. Item 3.3 Relatório da avaliação institucional. A presidente 58 

apresenta os principais itens incluídos no relatório e destaca novamente 59 

baixa participação. Item 3.4 Calendário de reuniões ordinárias de 60 

2022. São aprovadas as seguintes datas de reunião para o ano de 2022: 61 

08/02; 29/326/4; 31/05; 28/6; 26/07; 30/08; 27/09; 25/10; 29/11 e 62 

13/12. A presidente coloca em discussão a questão da data de matrícula 63 

dos ingressantes em 2022/1, explicando sua preocupação sobre eventuais 64 

atrasos de calendário das Universidades e a possibilidade de inviabilizar 65 

ingresso de alguns candidatos. Após ampla discussão, define-se que o 66 

período de matrícula deve ficar entre os dias 21 e 22 de fevereiro. A 67 

presidente coloca em discussão a necessidade de abertura de edital de 68 

ranqueamento específico para as bolsas que o programa está concorrendo 69 

via edital da FAPESC e os presentes concordam que um edital deve ser 70 

aberto antes do ingresso dos novos estudantes. Por fim, a presidente 71 

agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. 72 


