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Aos dois dias de março de dois mil e vinte e dois, às 14h teve início a 1 

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

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

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

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

Araújo, Marcel Manente Boiago, Patrícia Alves e Rogério Ferreira. A 6 

presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião. 2. Expediente: não 7 

houve inscrição. 3. Ordem do dia. ITEM 3.1 Processo UDESC 1234/2022. 8 

Discussão e aprovação da solicitação de prorrogação de prazo de conclusão 9 

do mestrado de Carlos Jonatas de Sousa Teixeira. Interessado(a): Carlos 10 

Jônatas de Sousa Teixeira. Relator(a): Rogério Ferreira. Diligenciado nas 11 

reuniões de 26/01/22 e 08/02/22. O relator apresenta seu relato e parecer 12 

favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime 13 

de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 3.2 Processo UDESC 14 

531/2022. Discussão e aprovação da solicitação de análise do Colegiado 15 

sobre reprovação em disciplina. Interessado(a): Jardel Andrei Muller. 16 

Relator(a): Aleksandro Schafer da Silva. Diligenciado na reunião de 17 

08/02/22. A Profa. Denise, suplente do relator faz leitura do voto, dando 18 

destaque à resposta da diligência, realizada pela pró-reitora de pesquisa e 19 

pós-graduação, mencionando que “Todos os Programas devem seguir o 20 

Regimento Geral da Pós-Graduação (Resolução n°  013/2014 - CONSEPE). 21 

É mister esclarecer que quando o Regimento Geral foi criado extinguiu 22 

todos os "Regimentos Internos". O que os Programas podem ter são 23 

RESOLUÇÕES INTERNAS para regular questões específicas que não são 24 

detalhadas no Regimento Geral da Pós-Graduação. Assim sendo, o 25 

Regimento Interno apontado não pode ser superior ao Regimento Geral da 26 

Pós-Graduação. Esclareço também de que as Resoluções Internas são 27 

aprovadas no âmbito do Centro apenas”. O voto do relator é lido, como 28 

sendo favorável à solicitação do aluno Jardel, para cursar outra disciplina 29 

nesse semestre, em substituição à disciplina que o mesmo reprovou em 30 

semestre anterior. O parecer e voto são colocados em discussão e em 31 

regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 3.3 Processo 32 

UDESC 6961/2022. Discussão e aprovação da proposta de Doutorado em 33 

Zootecnia - UDESC Oeste. Interessado(a): Diovani Paiano. Relator(a): 34 

Marcel Manente Boiago. Após ampla discussão, são realizados ajustes em 35 

diferentes pontos do projeto, relativos às disciplinas obrigatórias, à redação 36 

da justificativa, apresentação dos docentes, enfraestrutura e outros pontos. 37 

O relator apresentou os principais pontos do projeto e ajustes foram 38 

realizados ao longo da reunião. O parecer do relator foi apresentado, sendo 39 

favorável à aprovação e, em votação, aprovado por unanimidade. Por fim, 40 

acordou-se que no dia seguinte a equipe de docentes se reuniria novamente 41 



 

para responder à diligência prévia à reunião do ConCEO em que a relatora 42 

Edlamar Kátia Adami, solicitou diferentes ajustes no documento. Sem mais, 43 

a presidente da sessão agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião. 44 
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