
 

 
ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTENCIA   
ATA N°02/2021 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14H00min 1 

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

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-4 

join/19%3ameeting_OTZlNmZkMGUtZGU4ZS00YmViLWI2ZGQtNmMxYmR5 

lYjczZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5b6e4a8-6 

c58e-4e8a-97a9-a7f56415a11d%22%2c%22Oid%22%3a%224c31cc43-7 

8865-438a-be75-70b87b5a71a0%22%7d, realizada sob a presidência da 8 

Profa. Maria Luísa Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros 9 

Aleksandro Schafer da Silva, Marcel Manente Boiago, Rogério Ferreira, 10 

Patrícia Bairros Alves e a discente Amanda O presidente cumprimentou a 11 

todos e iniciou a reunião Vanzetto. . 2. Expediente: A presidente justifica 12 

a retirada de pauta da ata 01/2021 devido a falta de tempo para sua 13 

elaboração.  Item 3.2 UDESC 2544/2021. Discussão e aprovação do Edital 14 

Nº 01/2021 PPGZOO Edital de Ranqueamento para bolsas PPGZOO 15 

2021/01. Interessado: Coordenação do mestrado. Relator(a): Ana Luiza B 16 

Schogor. Diligenciado na reunião de 19 de março de 2021. A relatora 17 

apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é 18 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 19 

unanimidade. Item 3.3 UDESC 40175/2020. Discussão e aprovação do 20 

Projeto de pesquisa de mestrado Yan L. F. Guimarães. Interessado: Antonio 21 

W. L da Silva. Relator(a): Ana Luiza B. Schogor. Diligenciado na reunião de 22 

19 de março de 2021. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável 23 

à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 24 

sendo aprovado por unanimidade. Item 3.4 UDESC 7859/2021. Discussão 25 

e aprovação dos Pedidos de validação de Disciplina - Edital 26 

03/2021/PPGZOO. Interessado: Coordenação do mestrado. Relator(a): 27 

Maria Luísa A. Nunes Zotti. Retirado de pauta na reunião de 19 de março 28 

de 2021. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. 29 

O processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo 30 

aprovado por unanimidade. Item 3.5 UDESC 7860/2021. Discussão e 31 

aprovação dos pedidos de aproveitamento dos testes em proficiência em 32 

língua inglesa - Edital 02/2021/PPGZOO. Interessado: Coordenação do 33 

mestrado. Relator(a): Maria Luísa A. Nunes Zotti. Diligenciado na reunião 34 

de 19 de março de 2021. A relatora apresenta seu relato e parecer 35 

favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime 36 

de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 3.6 Processo 37 

UDESC5831/2021. Homologação do ad referendum da alteração do Plano 38 

de estudos do mestrando Eduardo Henrique Armanini. Interessado: 39 

Eduardo Henrique Armanini. Relator: Ana Luiza Bachmann Schogor. A 40 

relatora apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O 41 

processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado 42 



 

por unanimidade. Item 3.7 Processo UDESC 4344/2021. Homologação do 43 

ad referendum da solicitação de aprovação de banca de defesa de 44 

dissertação Taise Mendes Maldaner Schliek. Interessado: Taise Mendes 45 

Maldaner Schliek. Relator: Patrícia Alves. A relatora apresenta seu relato e 46 

parecer favorável à homologação. O processo é colocado em discussão e 47 

em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 3.8 48 

Processo UDESC4348/2021. Homologação do ad referendum do pedido de 49 

aprovação de banca de mestrado Eduardo Henrique Armanini. Interessado: 50 

Eduardo Henrique Armanini. Relator: Patrícia Alves. A relatora apresenta 51 

seu relato e parecer favorável à homologação. O processo é colocado em 52 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 53 

3.9 Processo UDESC2456/2021. Homologação de aprovação do ad 54 

referendum da Solicitação de homologação de banca de mestrado de Juarez 55 

Tomazi Filho. Interessado: Juarez Tomazi Filho. Relator: Patrícia Alves. A 56 

relatora apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O 57 

processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado 58 

por unanimidade. Item 3.10 Processo UDESC9242/2021. Discussão e 59 

aprovação da solicitação de prorrogação do prazo de defesa da mestranda 60 

Fernanda Rigon. Interessado: Fernanda Rigon. Relator: Ana Luiza 61 

Bachmann Schogor. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável à 62 

aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 63 

sendo aprovado por unanimidade. Item 3.11 Processo UDESC10821/2021. 64 

Discussão e aprovação da Validação de proficiência em língua estrangeira 65 

- Inglês. Interessado: Pablo Vinicius Novakoski. Relator: Rogério Ferreira. 66 

O relator apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo 67 

é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 68 

unanimidade. 4. Assuntos gerais. 4.1 Discussão sobre a necessidade de 69 

edital para representante docente ou indicação pelo colegiado, conforme 70 

Regimento Geral da Pós-Graduação. A presidente apresenta aos membros 71 

uma proposta de simplificar o processo e, ao invés de realizar eleições para 72 

representantes docentes do colegiado, apresentar indicações e aprovar em 73 

colegiado, conforme previsto no regimento geral da pós-graduação. Os 74 

membros concordam com a proposta. 4.2 Retorno sobre consulta 75 

efetuada à PROPPG a respeito das estratégias pedagógicas de ensino nos 76 

programas de pós-graduação e atendimento às normativas. Profa. Maria 77 

Luísa menciona que efetuou consulta à PROPPG sobre diferentes pontos e 78 

informa que Sobre nossas indagações, houve a seguinte instrução da 79 

PROPPG:sobre a necessidade de inclusão de cronograma no plano de 80 

ensino, cada colegiado de programa deve deliberar sobre isso. Diante disso, 81 

apresenta ao colegiado a proposta de não exigir o cronograma anexado ao 82 

plano, e os presentes manifestam-se favoráveis a este encaminhamento. 83 

Profa. Maria Luísa também informa que questionou a PROPPG sobre o 84 

amparo legal de exigir o cronograma e a PROPPG ressalta a autonomia dos 85 

programas e esclarece que "a intenção é que a 050/2020 oportunize 86 

indicativos que qualifiquem também o fazer pedagógico dos programas" 87 

(ou seja, foi uma sugestão, a partir de vários debates promovidos pela 88 

PROPPG). Informa também que sobre existir alguma norma relacionada à 89 



 

carga horária mínima de aulas síncronas no ensino da pós-graduação, foi 90 

sugerido que este ponto seja alvo de discussão do colegiado do programa. 91 

Tendo em vista que o semestre está em andamento e que para se criar 92 

uma norma específica para o programa, seria fundamental uma discussão 93 

ampliada, prof. Maria Luísa propõe que cada professor tenha autonomia em 94 

ministrar suas aulas de forma síncrona e assíncrona, no entantorecomenda 95 

que seja respeitado a CH mínima de 30% em atividades síncronas 96 

(conforme prevê a resolução 050 para ensino de graduação). Os membros 97 

concordam com a proposta. 4.3 Situação dos pedidos de recursos 98 

PROAP efetuados. A professora apresenta os quantitativos solicitados pelos 99 

professores Aleksandro e Denise. 4.4 Ofício DP 20/2021 - 100 

Solicitação/sugestão de abertura de vagas para professores colaboradores 101 

do PPGZOO por parte do Prof. Diovani Paiano (SGPE UDESC CELET 3/2021). 102 

A Profa. Maria Luísa faz a leitura do referido ofício em que o Prof. Diovani 103 

sugere ao colegiado a abertura de vagas para professores colaboradores. 104 

Após, é realizada ampla discussão sobre o tema, com várias falas sobre os 105 

benefícios do ingresso de mais docentes colaboradores no programa. 106 

Delibera-se na próxima trazer minuta de edital para selecionar 107 

colaboradores e dar retorno ao Prof. Diovani sobre esta decisão.  Por fim, a 108 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, 109 

da qual lavra a presente ata que após ser lida e discutida, votada e 110 

aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes na 111 

reunião. O conteúdo desta ata é um resumo das deliberações e a discussão 112 

na íntegra foi gravada e está disponível para os membros do colegiado, 113 

mediante a solicitação. Chapecó, aos vinte e três dias do mês de abril de 114 

dois mil e vinte e um. Abaixo assinam os presentes: 115 

 

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) 


