
 

 

ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTENCIA   
ATA N°06/2022- REUNIÃO EXTRAODINÁRIA 

 

 
Aos dez dias de maio de dois mil e  vinte e dois, às 11h30min, , iniciou-se a reunião do 1 

colegiado do Programa de pós-graduação em Zootecnia, UDESC Oeste, em formato 2 

presencial, realizada sob a presidência da Profa. Maria Luísa Appendino Nunes Zotti, com a 3 

presença dos membros: Aleksandro Schafer da Silva, Marcel  Manente Boiago, Rogério 4 

Ferreira. A presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião. 1 Ordem do dia. 1.1. 5 

Processo UDESC 19565/2022. Edital de seleção de alunos regulares do PPGZOO 2022-2. 6 

Interessado: MARIA LUISA APPENDINO NUNES. Relator. Aleksandro Schafer da Silva. O 7 

relator lê parecer do processo que trata do edital que será aberto para seleção de discentes 8 

para PPGZOO e disponibilizará 22 vagas, distribuídas para 15 docentes. O candidato 9 

interessado em realizar Mestrado em Zootecnia pela UDESC deve realizar a inscrição entre 10 

os dias 16 de maio a 23 de junho de 2022 (corrigir as datas no edital), via formulário de 11 

inscrição eletrônica; assim como enviar por e-mail ao PPGZOO toda a documentação 12 

mencionada no edital. Quem ainda não finalizou o curso de graduação, poderá concorrer a 13 

vaga desde que apresente um  comprovante  institucional  de  previsão  de  conclusão  de  14 

curso  e  colação  de  grau, assim como o candidato selecionado só poderá fazer sua matrícula 15 

após efetuar a sua colação de grau até a data de 27 a 29 de julho de 2022 para matrícula de 16 

calouros da pós-graduação no CEO. O link para inscrição e o QRcode ainda está pendente. 17 

A lista de inscrições homologadas será publicada no dia 24 de junho de 2022 (corrigir no 18 

edital) e a lista final será publicada até no dia 30 de junho (corrigir no edital); assim como 19 

corrigir a data de prazo para recurso. O processo de seleção será realizado no formato online, 20 

com a prova escrita de conhecimento no dia 05 de julho de 2022 (item 3.4 do edital) e entre 21 

os dias 06 e 08 de julho de 2022 ocorrerá a etapa de defesa de proposta de projeto (item 3.5).  22 

A prova escrita tem caráter eliminatório e classificatório, sendo sugerido por esse relator que 23 

a nota mínima nessa etapa seja de cinco (5,0), e não sete (7,0) como apresentado na 24 

proposta pela coordenação. Também fará parte do processo de seleção a prova de títulos.  25 

Todos os critérios de seleção estão detalhados no edital de seleção, sendo que as etapas  26 

online  devem  ser  gravadas.  Após aplicação da fórmula, será considerado o candidato que 27 

tiver nota final igual ou superior a 5,0 (não 7,0 como foi proposto pela coordenação). O  28 

resultado  preliminar  do  processo  de  seleção  será publicado até dia 12 de julho de 2022; 29 

assim como o resultado final será publicado até o  dia  15  de  julho  de  2022.  Sugiro remover  30 

do  quadro  de  vagas  o  nome  do  professor Marcel, visto que o mesmo não está 31 

disponibilizando vaga nesse edital. Consta no processo, o Anexo 1 que trata do formulário de 32 



 

inscrição; Anexo 2 que se refere ao formulário onde o candidato vai redigir uma proposta de 33 

projeto; Anexo 3 que trata-se do formulário de pontuação do currículo; Anexo 4, que refere-34 

se ao modelo de cartas de apresentação. No anexo 3, precisa realizar ajustes:1) item 2 35 

(atividades de formação complementar – limite de pontuação máxima de 200 pontos) – não 36 

tem o item b, reorganizar.2)  item  3  (atividades  cientificas  –  limite  de  até  200  pontos)  –  37 

colocar  em  negrito  a letra/item “a”.Voto: favorável ao edital de seleção proposto pela 38 

coordenação do PPGZOO, com os pequenos ajustes mencionados nessa análise. Prof. 39 

Aleksandro justifica as datas propostas pensando no Edital de bolsas Promop e Bolsa Capes 40 

que deverão ser implementadas até o dia de cada mês. O colegiado define a data de matrícula 41 

para os dias 27 a 29 de julho. Em votação. Em discussão. Processo aprovado por 42 

unanimidade. Por fim, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 43 

sessão, da qual lavrou a presente ata que após ser lida e discutida, votada e aprovada, será 44 

assinada por todos os membros presentes à reunião em questão. O conteúdo desta ata é um 45 

resumo das deliberações e a discussão na íntegra foi gravada e está disponível para os 46 

membros do colegiado, mediante a solicitação. Chapecó, aos dez dias do mês de maio de 47 

dois mil e vinte e dois. Abaixo assinam os presentes: 48 

Maria Luísa Appendino Nunes (presidente) 49 

Rogério Ferreira (membro) 50 

Aleksandro Schafer da Silva (membro) 51 

Marcel Manente Boiago (membro)  52 

Denise Nunes Araújo (suplente)  53 


