
 

 

ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTENCIA 

ATA N°02/2022 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, 1 

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

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

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

Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros Denise Nunes Araújo, 5 

Marcel Manente Boiago, Patrícia Bairros Alves, Aleksandro Scheffer da Silva 6 

e Rogério Ferreira. 1. Expediente: A presidente pede a inclusão dos Processos 7 

UDESC 3157/2022, que trata a concessão de bolsa para a mestranda Édina 8 

Caroline Alves - Edital CP 048 2021 FAPESC  e Processo UDESC 3770/2022, 9 

que visa o Ranqueamento para concessão de bolsas PPGZOO em 2022/01. 10 

As inclusões dos Processos são colocadas em discussão e em regime de 11 

votação, sendo aprovadas por unanimidade. 2. Ordem do dia. Item 2.1. 12 

Processo UDESC 48820/2021. Discussão e aprovação do projeto de 13 

mestrado do discente Bruno Cecere. Interessado(a): Bruno Cecere. 14 

Relator(a): Rogério Ferreira. Diligenciado na reunião de 7 de dezembro de 15 

2021. O relator apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O 16 

processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado 17 

por unanimidade. Item 2.2. Processo UDESC 48138/2021.  Discussão e 18 

aprovação do projeto de pesquisa de mestrado do acadêmico Michael 19 

Ficagna. Interessado(a): Michael Ficagna. Relator(a): Maria Luísa 20 

Appendino Nunes Zotti. Diligenciado em 7 de dezembro de 2021. A relatora 21 

apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O processo é 22 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 23 

unanimidade. Item 2.3. Processo UDESC 48668/2021. Discussão e 24 

aprovação do projeto de pesquisa do mestrando Guilherme Luiz Deolindo. 25 

Interessado(a): Guilherme Luiz Deolindo. Relator(a): Rogério Ferreira. 26 

Diligenciado na reunião de 7 de dezembro de 2021. O relator apresenta seu 27 

relato e parecer favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão 28 

e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.4 29 

Processo UDESC 1190/2022. Discussão e aprovação da solicitação de 30 

prorrogação de prazo de conclusão do mestrado de Maiani Angeli Gandini. 31 

Interessado(a): Maiani Angeli Gandini. Relator(a): Aleksandro Schafer da 32 

Silva. Diligenciado na reunião de 26 de janeiro de 2022. O relator apresenta 33 

seu relato e se mostra favorável ao pedido de prorrogação. O processo é 34 

colocado em discussão e em regime de votação e aprovado por 35 

unanimidade. Item 2.5. Processo UDESC 1234/2022. Discussão e 36 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo de conclusão do 37 

mestrado de Carlos Jonatas de Sousa Teixeira. Interessado(a): Carlos 38 

Jônatas de Sousa Teixeira. Relator(a): Rogério Ferreira. Diligenciado na 39 

reunião de 26 de janeiro de 2022. O relator faz o seu relato. O processo é 40 

colocado em discussão e o relator decide manter o processo em diligência 41 



 

para que o interessado coloque a realização da validação do exame de 42 

proficiência em língua inglesa em seu cronograma previsto de atividades, 43 

caso a prorrogação seja aprovada. Item 2.6 Processo UDESC 51094/2021. 44 

Discussão e aprovação da validação da proficiência em língua inglesa da 45 

mestranda Tayse Burgar N. Zanin. Interessado(a): Tayse Burger Neto 46 

Zanin. Relator(a): Maria Luísa Appendino Nunes Zotti. A relatora apresenta 47 

seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é colocado em 48 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 49 

2.7 Processo UDESC 51098/2021. Discussão e aprovação do pedido de 50 

validação da proficiência em língua inglesa da mestranda Jessica Line Farias 51 

de Lima. Interessado(a): Jessica Line Farias de Lima. Relator(a): Maria 52 

Luísa Appendino Nunes Zotti. A relatora apresenta seu relato e parecer 53 

favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime 54 

de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.8 Processo UDESC 55 

1078/2022. Discussão e aprovação da solicitação de validação da 56 

proficiência em língua inglesa do mestrando Vitor Luiz Molosse. 57 

Interessado(a): Vitor Luiz Molosse. Relator(a): Maria Luísa Appendino 58 

Nunes Zotti. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável à 59 

aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 60 

sendo aprovado por unanimidade. Item 2.9 Processo UDESC 2543/2022. 61 

Discussão e aprovação da solicitação de validação do exame de proficiência 62 

em língua inglesa do mestrando Guilherme Luiz Deolindo. Interessado(a): 63 

Guilherme Luiz Deolindo. Relator(a): Maria Luísa Appendino Nunes Zotti. A 64 

relatora apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo 65 

é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 66 

unanimidade. Item 2.10  Processo UDESC 51293/2021. Homologação do 67 

resultado final de ranqueamento para distribuição de bolsas no PPGZOO. 68 

Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Marcel Manente Boiago. O relator 69 

apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é 70 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 71 

unanimidade. Item 2.11 Processo UDESC 531/2022. Discussão e aprovação 72 

da solicitação de análise do Colegiado sobre reprovação em disciplina. 73 

Interessado(a): Jardel Andrei Muller. Relator(a): Aleksandro Schafer da 74 

Silva. O relator apresenta seu relato. O processo é colocado em diligência 75 

para que seja realizada consulta à PROPPG, questionando se a necessidade 76 

de realizar novamente a disciplina reprovada, que está prevista no 77 

regimento interno do Programa, aprovado junto à criação do curso de 78 

mestrado, está vigente. Item 2. 12 Processo UDESC 2211/2022. Discussão 79 

e aprovação da solicitação de validação de disciplina da mestranda Tayse 80 

Burguer Zanin. Interessado(a): Tayse Burguer Zanin. Relator(a): Rogério 81 

Ferreira. O relator apresenta seu relato e parecer não favorável à solicitação 82 

da mestranda, tendo em vista a disciplina ter sido cursada há mais tempo 83 

do que o previsto no Art.  50,  §5°do  Regimento  Geral  da  Pós-graduação. 84 

O processo é colocado em discussão e regime de votação, sendo o parecer 85 

do relator aprovado por unanimidade. Item 3157/2022 Processo de 86 

Homologação do ad referendum da autorização do Colegiado do PPGZOO 87 

para que Édina Caroline Alves seja contemplada com bolsa de mestrado - 88 



 

Edital CP 048 2021 FAPESC. Relator: Marcel Manente Boiago. O relator 89 

apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é 90 

colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 91 

unanimidade. Item 2.14 Processo 3770/2022: Discussão e aprovação do 92 

edital de ranqueamento de mestrandos PPGZOO para concessão de bolsas. 93 

Relator: Rogério Ferreira. O relator apresenta seu relato e parecer favorável 94 

à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 95 

sendo aprovado por unanimidade. 3. Assuntos Gerais. Item 3.1 Alteração 96 

de pequena monta do(a) aluno(a) Jardel Andrei Muller, aprovada em 97 

13/01/2022. Item 3.2 Profa. Maria Luísa inicia discussão acerca do retorno 98 

das atividades ao ensino presencial, é realizada ampla discussão sobre a 99 

importância de se manter participações de membros externos de maneira 100 

remota junto às disciplinas, porém, é ressaltada a necessidade de a partir 101 

de 31 de março, apenas serem realizadas atividades de ensino em que 102 

professores e  alunos estejam presentes em sala de aula. Por fim, a 103 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, 104 

da qual lavra a presente ata que após ser lida e discutida, votada e 105 

aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes na 106 

reunião. O conteúdo desta ata é um resumo das deliberações e a discussão 107 

na íntegra foi gravada e está disponível para os membros do colegiado, 108 

mediante a solicitação. Chapecó, aos vinte e nove dias do mês de junho de 109 

dois mil e vinte e um. Abaixo assinam os presentes:   110 

 111 
 112 

 113 
 114 

  115 
 116 

Maria Luísa Appendino Nunes (presidente)   117 

Rogério Ferreira (membro)   118 

Aleksandro Schafer da Silva (membro)   119 

Ana Luiza Bachmann Schogor  120 

Denise Nunes Araújo  (membro) 121 

Marcel Manente Boiago (membro)   122 

Patrícia Bairros Alves (membro)   123 

Amanda Vanzetto (membro) 124 


